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نشرة إصدار أسهم

 
)قيد التحول(

ص.ب 252، والرمز البريدي 103، القرم، مسقط، سلطنة عمان
هاتف: 0653 2235 968+ فاكس: 8131 2456 968+

www.barkadesalination.com

نشرة إصدار أسهم 

من خالل طرح عدد 30٫208٫800 سهٍم لالكتتاب العام
بنطاق سعر يتراوح ما بين 115 بيسة إلى 145 بيسة للسهم الواحد، عبارة عن قيمة السهم مضاًفا إليه )2( بيسة مصاريف إصدار

تاريخ بداية االكتتاب في أسهم المرحلة األولى )بناء سجل األوامر( 30 يناير 2022

تاريخ نهاية االكتتاب في أسهم المرحلة األولى )بناء سجل األوامر( 3 فبراير 2022

وسُتعلن مواعيد االكتتاب في أسهم المرحلة الثانية )بالسعر الثابت أو المحدد( بعد االنتهاء من المرحلة األولى

المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين

وقــد تلقــت الشــركة مــن المســتثمرين المؤسســيين الرئيســيين تعهــدات نهائّيــة لغــرض االكتتــاب فــي أســهم الطــرح عنــد الحــد األعلــى للنطــاق 
الســعري، ويوضــح الجــدول األتــي تفاصيــل أســهم الطــرح التــي ســيتم تخصيصهــا لــكل مســتثمر:

اسم المساهم المؤسسي
 عدد األسهم 

المخصصة
النسبة المئوية من 

أسهم الطرح

النسبة المئوية من  
رأس مال الشركة 

المصدر

4%10%3٫020٫800الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م

4%10%3٫020٫800بنك مسقط ش.م.ع.ع

8%20%6٫041٫600المجموع

الرجاء اإلطالع في الفصل السابع على بيانات المساهمين في الشركة للمزيد من التفاصيل  عن المستثمرين المؤسسيين

المستشار القانوني مدير اإلصدار 

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

البوسعيدي، و منصور 
جمال وشركاؤهم

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

البوسعيدي، و منصور 
جمال وشركاؤهم

بنك مسقط ش م ع ع
صندوق بريد رقم 134، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 8888 2476 968 +؛ فاكس رقم: 8220 2479 968 +
www.bankmuscat.com  :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

البوسعيدي، و منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

ص.ب رقم 686، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان
هاتف رقم: 9200 2482 968 +، فاكس رقم: 2256 2481 968 +

www.amjoman.com :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات
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وكالء التحصيل

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co.
Barristers and Legal Consultants

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co.
Barristers and Legal Consultants

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co.
Barristers and Legal Consultants

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co.
Barristers and Legal Consultants

البنك األهلي ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 545، الرمز 

البريدي 116، ميناء الفحل، 
سلطنة عمان

هاتف رقم: 7082 2457 968 +، 
فاكس رقم: 7841 2456 968 +

www.ahlibank.om

بنك ظفار ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 1507،
الرمز البريدي 112،روي، 

سلطنة عمان
هاتف رقم: 24790466 968 +، 
فاكس رقم: 4428 2478 968 +

www.bankdhofar.com

بنك مسقط ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 134،
الرمز البريدي 112،روي،

سلطنة عمان.
هاتف رقم: 8888 2476 968 +؛
فاكس رقم: 8220 2479 968 +

www.bankmuscat.com

بنك عمان العربي ش م ع ع
ص.ب 2010، الرمز البريدي 112 روي ، 

سلطنة عمان، 
هاتف رقم: 4663 2475 968+، 
فاكس رقم: 5125 2412 968+

 www.oman-arabbank.com

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co.
Barristers and Legal Consultants

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co.
Barristers and Legal Consultants

investment banking
أعمال بنوك ا�ستثمار

Al Busaidy, Mansoor Jamal & Co.
Barristers and Legal Consultants

بنك صحار الدولي ش م ع ع
ص.ب 44، الرمز البريدي 114 حي الميناء، 

سلطنة عمان
هاتف رقم: 0000 2473 968+،

فاكس رقم: 24730344 968+
 www.soharinternational.com

أوبار كابيتال ش. م. م. ع
صندوق بريد رقم 1137، الرمز البريدي 111، 

السيب، سلطنة عمان
هاتف رقم:  24949009 968+ ،
فاكس رقم: 24949099 968+

www.u-capital.net

المتحدة لألوراق المالية ش. م. م. 
صندوق بريد رقم 2566، الرمز البريدي 112، 

روي، سلطنة عمان
هاتف رقم: 24763329 968+،

فاكس رقم:  24503750 968+ 
www.usoman.com

ــن  ــة ل ــواردة فــي هــذه النشــرة كمــا أن الهيئ ــات ال ــات والمعلوم ــة البيان ــة وكفاي ــة" مســؤولية دق ــة العامــة لســوق المــال "الهيئ ــن تتحمــل الهيئ ل
تكــون مســؤولة عــن أي ضــرر أو خســارة تنتــج عــن االعتمــاد علــى هــذه المعلومــات والبيانــات أو اســتخدام أي جــزء منهــا مــن قبــل أي شــخص،  ولقــد 
ُأعــدت هــذه النشــرة وفقــً لمتطلبــات نشــرات اإلصــدار المقــررة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال واعتمدتهــا الهيئــة بموجــب القــرار اإلداري رقــم 

ــخ 2022/1/6م خ/2022/5 الصــادر بتاري

وال تشــكل هــذه النشــرة عرًضــا مــن قبــل الشــركة أو بالنيابــة عنهــا لبيــع األســهم أو الدعــوة لالكتتــاب فــي أي مــن أســهم الطــرح فــي أي مــكان خــارج 
ســلطنة عمــان ُيحتمــل أن يكــون فيــه توزيــع هــذه النشــرة أمــر غيــر مشــروع.
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نشرة إصدار أسهم

بيان هام للمستثمرين
إن الهــدف الرئيســي مــن إعــداد هــذه النشــرة هــو تزويــد المســتثمرين بالمعلومــات الجوهريــة التــي تســاعدهم علــى اتخــاذ القــرار المناســب حــول 
االســتثمار مــن عدمــه فــي أســهم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش م ع ع  )قيــد التحــول( )"الشــركة" أو "شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه"( المطروحــة 

لالكتتــاب العــام )"األســهم المطروحــة"(.

تشــتمل هــذه النشــرة جميــع البيانــات والمعلومــات الجوهريــة، وال تحــوي أي معلومــات تنطــوي علــى تدليــس ولــم تغفــل أيــة معلومــات جوهريــة قــد 
تؤثــر إيجابــا أو ســلبا علــى قــرار المســتثمر بخصــوص اســتثماره فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب العــام مــن عدمــه.

يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه - بالتكافــل والتضامــن - مســؤولية دقــة وكفايــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة 
ويؤكــدون - حســب علمهــم واعتقادهــم- بأنــه قــد تــم إيــالء العنايــة الواجبــة عنــد إعــداد هــذه النشــرة. كمــا يؤكــدون أنهــا لــم تغفــل أيــة معلومــات 

جوهريــة قــد يــؤدي إغفالهــا أو الســهو عنهــا إلــى التدليــس علــى المســتثمر.

يتعيــن علــى المســتثمرين جميعهــم قــراءة هــذه النشــرة ودراســتها بعنايــة ودقــة؛ ليقــرروا مــا إذا كان مــن المناســب االســتثمار فــي األســهم 
المطروحــة مــن خاللهــا، آخذيــن بعيــن االعتبــار كل المعلومــات الــواردة فيهــا فــي ســياقها الصحيــح. ويتعيــن علــى المســتثمرين أيضــا أال يعتبــروا 
هــذه النشــرة بمثابــة توصيــة مــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى شــراء أســهمها المطروحــة لالكتتــاب، حيــث يتحمــل كل مســتثمر مســؤولية 
الحصــول علــى مــا يحتــاج إليــه مــن نصائــح مهنيــة مســتقلة عــن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب وعــن إجراء تقييــم مســتقل للمعلومات 
واالفتراضــات التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة باســتخدام التحليــل والتوقعــات التــي يراهــا مناســبة فــي اتخــاذ أي قــرار بشــأن االســتثمار فــي األســهم 

المطروحــة مــن عدمــه.

وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه هنــا أنــه لــم يتــم تفويــض أي شــخص لــإدالء بأيــة بيانــات أو تقديــم أيــة معلومــات عــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وال عــن 
األســهم المطروحــة لالكتتــاب، بخــالف األشــخاص الــواردة أســماؤهم فــي هــذه النشــرة. وفــي حالــة قيــام أي شــخص آخــر بــاإلدالء بأيــة بيانــات أو تقديــم 
أيــة معلومــات، فإنــه يجــب عــدم االعتــداد بهــا أو االســتناد إليهــا علــى إنهــا صــادرة مــن شــخص مفــوض مــن قبــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه أو مــن 

قبــل مديــر اإلصــدار.
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نقاط إضافية يجب أخذها في االعتبار

مرجعية الوثائق

يرجــى العلــم بــأن جميــع ملخصــات الوثائــق الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد ال توفــر ملخصــً دقيقــً وكامــاًل لمثــل هــذه الوثائــق، وبالتالــي يجــب عــدم االعتمــاد 
ــات  ــات شــاملة وكاملــة عــن البيان ــواردة فــي هــذه النشــرة مــن قبــل المكتتبيــن المحتمليــن علــى أنهــا بيان ــق ال ــات ذات الصلــة بهــذه الوثائ علــى البيان

الــواردة فــي تلــك الوثائــق.

نطاق المعلومات

تهــدف هــذه النشــرة إلــى تزويــد المكتتبيــن المحتمليــن بمعلومــات وافيــة حــول هــذه الفرصــة االســتثمارية، باإلضافــة إلــى معلومــات أساســية عــن هــذا 
ــك، ليــس بالضــرورة أن تشــتمل هــذه النشــرة علــى جميــع المعلومــات التــي قــد يعتبرهــا المكتتبــون المحتملــون معلومــات  االكتتــاب العــام. ومــع ذل
جوهريــة. وينبغــي أن ال يتــم تفســير المعلومــات والبيانــات الــواردة فيهــا علــى أنهــا استشــارة قانونيــة أو ضريبيــة أو علــى أنهــا فرصــة اســتثمارية وتجاريــة. 
وعليــه، يجــب علــى المكتتبيــن المحتمليــن جميعهــم الحصــول علــى االستشــارة القانونيــة والماليــة والضريبيــة الالزمــة والمناســبة مــن مستشــاريهم 
القانونييــن والمالييــن والضريبييــن. ويتعّيــن علــى هــذه النشــرة أن تكــون ذات صلــة بــكل حالــة علــى حــدة وأن تتصــل بــأي اكتتاب في األســهم المطروحة 

أو شــرائها أو مقتــرح االكتتــاب فيهــا أو شــرائها.

ما يجب االنتباه إليه من قبل المستثمر

ينبغــي علــى المكتتبيــن المحتمليــن قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة، كمــا ينبغــي عليهــم عنــد 
اتخاذهــم أي قــرار يتعلــق باالســتثمار االعتمــاد علــى التحليــالت الخاصــة بهــم للشــروط الــواردة فــي هــذه النشــرة والمخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فيهــا.

المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسهم

تنطــوي جميــع االســتثمارات فــي أســواق األســهم علــى مخاطــر بدرجــات متفاوتــة؛ حيــث أن قيمــة الورقــة الماليــة قــد تنخفــض أو ترتفــع وفقــً ألحــوال الســوق 
وظروفــه. لذلــك، ينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن اإلطــالع علــى المخاطــر الــواردة بالفصــل الثالــث عشــر مــن هــذه النشــرة تحــت عنــوان "عوامــل 

المخاطــرة " التــي تؤثــر علــى أنشــطة شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه والقطــاع الــذي تعمــل فيــه.

قيود توزيع هذه النشرة وتداولها

رربمــا يكــون توزيــع هــذه النشــرة وتداولهــا المتعلقــة باألســهم المطروحــة مقيــدا فــي مناطــق محــددة بموجــب القانــون، أو ربمــا يكــون خاضعــً لموافقــات 
ــة عنهــا ألي شــخص  ــركاء لتحليــة الميــاه أو بالنياب مســبقة مــن الســلطات التنظيميــة، ال تعتبــر هــذه النشــرة عرضــً للبيــع أو دعــوة مــن قبــل شــركة ب
ــع هــذه النشــرة فــي  ــون. وال يجــوز توزي ــك أمــرًا مخالفــً للقان لالكتتــاب فــي أي مــن األســهم المطروحــة فــي أي منطقــة خــارج ســلطنة عمــان؛ إذ يعــّد ذل
أي منطقــة يكــون أو قــد يكــون فيهــا مثــل هــذا التوزيــع تجــاوزًا للقانــون، وبنــاء عليــه فــإن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ومديــر اإلصــدار ووكالء االكتتــاب 
يطالبــون األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى هــذه النشــرة بالعلــم بضــرورة مراعــاة جميــع القيــود الــواردة فيهــا والتقيــد بهــا،  ولــن تتحمــل شــركة بــركاء 
لتحليــة الميــاه وال مديــر اإلصــدار وال وكالء االكتتــاب أيــة مســؤولية قانونيــة عــن أي انتهــاك قــد يحصــل ألي مــن هــذه القيــود المفروضــة علــى بيــع األســهم 
ــات المحتمليــن فــي أي منطقــة خــارج  ــم يكــن - مــن مقدمــي الطلب ــج لهــا مــن قبــل أي شــخص، ســواء كان - أو ل المكتتــب فيهــا أو طرحهــا أو التروي

ســلطنة عمــان؛ إذ أن ذلــك ُيعتبــر أمــرا غيــر مشــروع.

قيود استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة

ال يجــوز إصــدار ُنَســخ أو صــور طبــق األصــل عــن أي مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة. كمــا ال يجــوز نشــرها أو اإلفصــاح عنهــا جزئيــً أو كليــً ألغــراض 
ال عالقــة لهــا بهــذا االكتتــاب دون الحصــول علــى موافقــة خطّيــة مســبقة مــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ومديــر اإلصــدار.

إخالء المسؤولية من الضمانات الضمنية

باســتثناء مــا يقضــي بــه القانــون واللوائــح المعمــول بهــا، لــم ُتقــدم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه أو مديــر اإلصــدار أو وكالء االكتتــاب أو مــن يمثلهــم مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المــدراء أو المحاســبين أو المستشــارين أو المحاميــن أو الموظفيــن أو أي شــخص آخــر أي ضمانــات صريحــة أو ضمنيــة تتعلــق 
بمــدى كفايــة محتويــات هــذه النشــرة وفحواهــا، أو التوقعــات الــواردة فيهــا، كمــا أنهــا لــم تقــدم أي مــن الوثائــق والمســتندات والمعلومــات المقدمــة فــي 

أي وقــت مــن األوقــات وتكــون متعلقــة باالكتتــاب أو ببقــاء أي مــن هــذه الوثائــق علــى حالهــا دون تغييــر بعــد انتهــاء اإلصــدار.
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نشرة إصدار أسهم

قيود البيع خارج سلطنة عمان

مملكة البحرين

ــة إال فــي  ــاب ذات الصل ــق االكتت ــة التــي تمثــل موضــوع هــذه النشــرة ووثائ ــم األوراق المالي ــن، ال يمكــن تقدي بالنســبة للمســتثمرين فــي مملكــة البحري
 اســتمارة مســجلة ألصحــاب الحســابات القائمــة والمســتثمرين المعتمديــن علــى النحــو المحــدد مــن قبــل بنــك البحريــن المركــزي فــي مملكــة البحريــن،  

ويجوز لهؤالء المستثمرين اإلستثمار بما ال يقل عن 100٫000 دوالر أمريكي، أو ما يعادلها بأي عملة أخرى أو أي مبلغ آخر يحدده مصرف البحرين المركزي.

ال يشــكل هــذا االكتتــاب عرضــً لــأوراق الماليــة فــي مملكــة البحريــن وفقــا ألحــكام المــادة 81 مــن قانــون البنــك المركــزي والمؤسســات الماليــة لســنة 2006م 
)المرســوم رقــم 64 لســنة 2006م). كمــا لــم يتــم تســجيل هــذه النشــرة والوثائــق ذات الصلــة كنشــرة إصــدار لــدى مصــرف البحريــن المركــزي،  وبالتالــي لــن 
يتــم عــرض أو بيــع أوراق ماليــة أو جعلهــا موضــوع دعــوة لالكتتــاب أو الشــراء، فضــال عــن أنــه لــن تســتخدم هــذه النشــرة أو أي مســتند أو أي مــواد أخــرى 
متعلقــة بهــا فــي أي عــرض أو بيــع أو دعــوة لالكتتــاب أو لشــراء األوراق الماليــة، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ألي شــخص فــي مملكــة البحريــن بخــالف 

المســتثمرين المعتمديــن للحصــول علــى عــرض خــارج البحريــن.

لــم يقــم مصــرف البحريــن المركــزي بمراجعــة هــذه النشــرة والوثائــق ذات الصلــة أو اعتمادهــا وتســجيلها. كمــا لــم يقــم بــأي شــكل مــن األشــكال بالنظــر 
فــي ميــزات األوراق الماليــة المطروحــة لالســتثمار ســواء داخــل مملكــة البحريــن أو خارجهــا،  لذلــك فــإن مصــرف البحريــن المركــزي ال يتحمــل أيــة مســؤولية 
عــن دقــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند وكفايتهــا،  ويؤكــد بــكل وضــوح عــدم تحملــه ألي مســؤولية تتعلــق بــأي خســارة ناجمــة عــن 

االعتمــاد كليــا أو جزئيــا علــى محتويــات هــذا المســتند.

دولة الكويت

ُتعطــى هــذه النشــرة علــى أســاس حصــري خصيًصــا لأشــخاص المقصــود تقديمهــا لهــم وبنــاًء علــى طلبهــم ومبادرتهــم الشــخصية لطلبهــا 
للجمهــور. تكــون متاحــة  ال  بحيــث  فقــط،  الشــخصي  والســتخدامهم 

لــم يتــم ترخيــص هــذه النشــرة لطرحهــا أو الترويــج لهــا أو تســويقها أو الدعايــة لهــا أو بيعهــا فــي الكويــت مــن قبــل هيئــة ســوق المــال أو أي جهــات أو 
ســلطات أخــرى مختصــة فــي دولــة الكويــت. وعليــه، ال يجــوز طــرح هــذه النشــرة داخــل الدولــة لالكتتــاب العــام أو الخــاص، وال تســويقها والدعايــة لهــا أو 
بيعهــا فــي الكويــت،  وجــاء ذلــك طبًقــا للقانــون رقــم 7 لســنة 2010م، والالئحــة التنفيذيــة رقــم 7 لســنة 2010م وتعديالتهــا التــي تختــص بتنظيــم عمليــة 

إصــدار األوراق الماليــة وطرحهــا وبيعهــا والترويــج لهــا فــي دولــة الكويــت. )"قانــون األوراق الماليــة الكويتــي"(.

وطبًقــا للقانــون المشــار إليــه أعــاله، لــن ُيقــام اكتتــاب عــام أو خــاص فــي األســهم فــي دولــة الكويــت،  كمــا لــن يتــم إبــرام عقــود بيــع فــي هــذا الخصــوص 
أو الترويــج لهــذه النشــرة.

ويتحمل الناشر لهذه النشرة في دولة الكويت مسؤولية ذلك.

دولة قطر

ال تشــكل هــذه النشــرة دعــوة أو عرضــا لــأوراق الماليــة فــي دولــة قطــر،  ولــن يتــم عــرض هــذه األســهم أو بيعهــا أو تســليمها فــي أي وقــت، بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر،  كمــا لــن يتــم تقديــم طلــب قيــد تلــك األوراق أو تداولهــا فــي بورصــة قطــر أو مركــز قطــر للمــال.  لــم يتــم ترخيــص هــذه النشــرة لطرحهــا 
أو الترويــج لهــا أو تســويقها أو الدعايــة لهــا أو بيعهــا فــي دولــة قطــر أو فــي مركــز قطــر للمــال أو تســويقها داخليــا فــي أحــد الصناديــق االســتثمارية أو 
محاولــة القيــام باألعمــال كبنــك أو شــركة اســتثمارية أو غيــر ذلــك فــي دولــة قطــر أو فــي مركــز قطــر للمــال. ولــن يتــم النظــر فــي هــذه النشــرة أو اعتمادهــا 
أو تســجيلها أو تقديمهــا إلــى هيئــة قطــر لأســواق الماليــة أو هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال أو مصــرف قطــر المركــزي. عــالوة علــى ذلــك، ال يجــوز طرحهــا 

للتــداول العــام؛ إذ أن هــذه النشــرة موجهــة للمســتلم األصلــي فقــط وال يجــوز تقديمهــا ألي شــخص آخــر، وال يجــوز نســخها أو اســتخدامها ألي غــرض آخــر.

المملكة العربية السعودية

ال يجــوز توزيــع نشــرة  اإلصــدار هــذه فــي المملكــة العربيــة الســعودية إال لأشــخاص المصــرح  لهــم بموجــب الئحــة طــرح األوراق الماليــة الصــادرة عــن مجلــس 
إدارة هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة بموجــب القــرار رقــم 1-28-2008 بتاريــخ 18 أغســطس 2008م والمعــدل بموجــب القــرار رقــم  3-123-2017 المــؤرخ 27 

ديســمبر 2017 )لوائــح المملكــة العربيــة الســعودية(.

إن هــذه النشــرة موجهــة للمســتثمرين مــن ذوي الخبــرة حســب مــا جــرى بيانــه فــي المــادة 9 مــن الئحــة طــرح األوراق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
)"المســتثمرين ذوي الخبــرة"( ألغــراض اإلحاطــة فقــط. إن هــذه النشــرة غيــر معــدة للتوزيــع أو لالســتخدام غيــر المنصــف مــن قبــل المســتثمرين مــن ذوي 
الخبــرة؛ بحيــث ال يجــوز لهــم التصــرف بنــاًء علــى هــذه النشــرة أو محتوياتهــا. كمــا أن نشــرة اإلصــدار هــذه غيــر معــدة للتوزيــع أو االســتخدام فــي أي مــن 

مناطــق االختصــاص أو البــالد التــي يكــون فيهــا هــذا التوزيــع مخالفــً للقانــون أو النظــام. 

لــم تقــدم هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أي بيــان يتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو كفايتــه. ولهــذا، فــإن هيئــة الســوق الماليــة 
تؤكــد عــدم تحملهــا أي خســارة ناتجــة عــن االعتمــاد علــى أي جــزء مــن هــذه النشــرة. وعليــه، يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن الراغبيــن فــي شــراء 
األوراق الماليــة المطروحــة بموجــب هــذا المســتند التحــري والتأكــد بشــكل خــاص عــن مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة محــل االكتتــاب. 

وفــي حــال عــدم فهــم محتويــات هــذا المســتند، يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء مركز دبي المالي العالمي(

تعتبــر هــذه النشــرة خاصــة وســرية وال يجــوز استنســاخها أو اســتخدامها ألي غــرض آخــر. وقــد تــم توزيعهــا علــى عــدد محــدود مــن المســتثمرين؛ بحيــث ال 
تقــّدم إلــى أي شــخص آخــر غيــر المســتلم األصلــي. 

عنــد اســتالم هــذه النشــرة، ينبغــي علــى الشــخص أو الجهــة المســتلمة أن تفهــم وتقــر علــى أنــه لــم تتــم الموافقــة علــى أي مــن األســهم المعروضــة 
لالكتتــاب أو نشــرة اإلصــدار  بواســطة مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، أو وزارة االقتصــاد والتخطيــط ، أو هيئــة األوراق الماليــة والســلع أو أي 
ســلطات مختصــة أخــرى فيهــا. كمــا ينبغــي العلــم أن مديــر اإلصــدار لــم يحصــل علــى أي تفويــض أو ترخيــص مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي، أو وزارة االقتصــاد والتخطيــط، أو هيئــة األوراق الماليــة والســلع أو أي ســلطات أخــرى لتســويق هــذه األســهم أو بيعهــا فــي الدولــة. لــم ولــن يتــم 
تســويق هــذه األســهم أو طرحهــا أو اكتتابهــا داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وال ينبغــي لذلــك الشــخص أو الجهــة أن يفتــرض أن  مديــر اإلصــدار 
هــو وســيط أو تاجــر أو مستشــار اســتثمار مرخــص بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا ال ينبغــي أن يقــدم النصــح 
لأفــراد المقيميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حــول مــدى مالءمــة االســتثمار فــي شــراء األوراق الماليــة أو غيرهــا مــن المنتجــات الماليــة وبيعهــا. وال 
يجــوز طــرح األســهم أو بيعهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للجمهــور فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  وال تشــكل هــذه النشــرة عرضــً عامــً لــأوراق 

الماليــة وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة - القانــون االتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 )وتعديالتــه( أو غيــر ذلــك.

ال تحــوي هــذه النشــرة علــى مــا يمكــن أن يمّثــل استشــارة اســتثمارية أو قانونيــة أو ضريبيــة أو محاســبية أو مهنيــة؛ إذ تــم إعــداد هــذه النشــرة لتوفيــر 
المعلومــات لــك فقــط، وليــس المقصــود منهــا الموافقــة أو التوصيــة علــى القيــام بعمــل بعينــه. وينبغــي طلــب المشــورة مــن المهنــي المناســب لتقديــم 

النصيحــة الخاصــة بحالتــك.

مركز دبي المالي العالمي

ال تشــكل هــذه النشــرة ترويجــا ماليــا أو عرضــا أو تســليما ألســهم أو أوراق ماليــة وفقــا لقوانيــن الســوق الصــادرة عــن مركــز دبــي المالــي العالمــي رقــم 12 
لعــام 2004م وتعديالتــه، أو القانــون التنظيمــي رقــم 1 لعــام 2004م وتعديالتــه الصــادر عــن ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أو غيــر ذلــك. وليــس الهــدف أن يتــم 
طــرح هــذه األســهم أو توزيعهــا أو بيعهــا أو ترويجهــا للجمهــور أو اإلعــالن عنهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لصالــح أي شــخص فــي مركــز دبــي المالــي 
العالمــي. إن هــذه النشــرة غيــر مخصصــة للتوزيــع ألي شــخص فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي، وينبغــي علــى أي شــخص يســتلم نســخة مــن هــذه النشــرة 
مــن أو فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي أن يتجاهــل هــذه النشــرة وأن ال يتصــرف بنــاء عليهــا. لــم تقــم ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة باعتمــاد عــرض هــذه 

النشــرة أو عــرض األســهم، ولــم تتخــذ أي خطــوات تجــاه التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فيهــا وال تتحمــل أي مســؤولية تجاههــا.

بيع األسهم المطروحة أو عرضها للبيع في غير الدول المذكورة أعاله.

إذا وقعــت هــذه النشــرة فــي يــد أحــد المســتثمرين الذيــن يقطنــون أي دولــة غيــر الــدول المذكــورة أعــاله، فإنــه يتوجــب عليــه تجاهلهــا إن كان توزيعهــا 
ونشــرها فــي هــذا البلــد يخالــف القوانيــن الســارية. وتهيــب الشــركة ومديــر اإلصــدار ووكالء االكتتــاب باألشــخاص الذيــن بحوزتهــم هــذه النشــرة أن يكونــوا 
علــى درايــة بالقيــود والموانــع المفروضــة علــى اإلســتثمار فــي الــدول التــي ينتمــون إليهــا أو يقيمــون فيهــا، كيفمــا يكــون الحــال، وأن يقومــوا بإحتــرام تلــك 
القيــود. ولــن تتحمــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وال مديــر اإلصــدار وال المستشــار القانونــي وال وكالء االكتتــاب أيــة مســؤولية قانونيــة عــن أيــة مخالفــة 
يرتكبهــا غيرهــم _مســتثمر كان أم ال_ فيمــا يتعلــق بالقيــود القانونيــة التــي تحكــم عــرض األســهم المطروحــة وبيعهــا. وفــي حــال ارتــكاب تلــك المخالفــة 

فــي دولــة غيــر ســلطنة عمــان، فــإن عمليــات عــرض األســهم أو بيعهــا تكــون غيــر مشــروعة. 
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نشرة إصدار أسهم

بيانات النظرة المستقبلية

تتضمــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعــض بيانــات النظــرة المســتقبلية، ويمكــن تحديدهــا بشــكل عــام بكلمــات أو عبــارات مثــل " نهــدف"، "نتنبــأ "، " نعتقــد"، 
ر"، " ننــوي"، "نعتــزم"، " خطــة"، "مشــروع"، " توقــع"،" ســوف"، " ينبغــي"، " ســوف يســتمر"، "ســوف نتابــع" أو بكلمــات وعبــارات أخــرى دالــة  " نتوقــع"، " نقــدِّ
علــى الشــيء ذاتــه. وبالمثــل، فــان البيانــات التــي تصــف اســتراتيجيات شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وأهدافهــا وغاياتهــا وخططهــا هــي أيضــا تصريحــات 
ذات نظــرة مســتقبلية. وقــد تكــون جميــع البيانــات ذات النظــرة المســتقبلية عرضــة لمخاطــر وتكهنــات وافتراضــات قــد تــؤدي بالنتائــج الفعليــة ألن تأتــي 

مختلفــة اختالفــً جوهريــً عمــا هــو مقصــود أو وارد فــي تصريــح النظــرة المســتقبلية. 

وتشــتمل العوامــل الرئيســة التــي قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة اختالفــا جوهريــً عــن توقعــات شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر مــا يلــي:

عدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي.  

عدم قدرة شركة بركاء لتحلية المياه على الوفاء بالتزاماتها تجاه خدمة الدين وفقً لوثائق التمويل.  

عدم قدرة شركة بركاء لتحلية المياه على سداد إلتزماتها المحددة في وثائق المشروع.  

عدم قدرة شركة بركاء لتحلية المياه على تحقيق توقعات الدخل بعد انتهاء فترة التزامات توفير الطاقة المحددة في وثائق المشروع.  

بعض المخاطر التمويلية والتشغيلية والصيانة المرتبطة بالمشروع.   

الحصول على التغطية التأمينية المناسبة لجميع الخسائر المحتملة.  

التغير في السياسات النقدية وسياسات الفائدة في سلطنة ُعمان، والتضخم المحلي والدولي، وأسعار الفائدة المحلية والدولية.   

تذبذب أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم أو أي أسعار أخرى.  

أداء األسواق المالية في سلطنة ُعمان.  

الظروف السياسية واالقتصادية العامة وظروف سوق األعمال في سلطنة ُعمان التي ستؤثر على أعمال شركة بركاء لتحلية المياه وأنشطتها.  

التغييــرات فــي اللوائــح أو القوانيــن التــي قــد يكــون لهــا تأثيــرا علــى أوضــاع زبائــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه أو مورديهــم بعــد انتهــاء اتفاقيــة شــراء   
الميــاه، أو علــى قطــاع الميــاه فــي ســلطنة عمــان.

تزايــد المنافســة فــي قطــاع الميــاه فــي ســلطنة عمــان بعــد إنتهــاء وثائــق المشــروع. والتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو الماليــة لعمــالء شــركة   
بــركاء لتحليــة الميــاه ومورديهــم، أو قطــاع الميــاه بعــد إنتهــاء وثائــق المشــروع.

وبحكــم طبيعــة هــذه العوامــل، فــإن اإلفصــاح عــن بعــض مخاطــر الســوق مــا هــي إال تقديــرات فقــط، ويمكــن أن تختلــف اختالفــا جوهريــا عمــا يحــدث فعــال 
فــي المســتقبل، وكنتيجــة لذلــك، يمكــن أن تكــون األربــاح أو الخســائر الفعليــة فــي المســتقبل مختلفــة اختالفــً جوهريــا عــن األربــاح والخســائر المقــدرة فــي 
هــذه النشــرة، ولــن تتحمــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه أو مديــر اإلصــدار أو أي مــن الشــركات ذات العالقــة التابعــة لهــا أي التــزام لتحديــث البيانــات الــواردة 
فــي هــذه النشــرة ، أو مراجعتهــا لتعكــس الظــروف التــي تنشــأ بعــد تاريــخ اعتمــاد النشــرة أو لتعكــس وقــوع أحــداث أساســية، وإن كانــت االفتراضــات التــي 

تقــوم عليهــا ال تؤتــي ثمارهــا أو تختلــف عــن الواقــع.

ال تمثــل القائمــة أعــاله جميــع العوامــل وللمزيــد مــن النقــاش حــول العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة عــن التقديــرات، يرجــى االطــالع 
علــى الفصــل الثالــث عشــر مــن هــذه النشــرة بعنــوان "عوامــل المخاطــرة". وســوف تلتــزم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بعــد إدراجهــا فــي بورصــة مســقط 
ــج التشــغيل  ــد المحــددة عــن نتائ ــة العامــة لســوق المــال والتــي تســتوجب اإلفصــاح فــي المواعي بقواعــد اإلفصــاح وشــروطه الصــادرة مــن قبــل الهيئ
الخاصــة بشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه. وتــود الشــركة أن توجــه عنايــة المســتثمرين المحتمليــن والمســاهمين إلــى متابعــة أيــة معلومــات أو إعالنــات 

    .www.msx.om :تصدرهــا بعــد إدراجهــا فــي بورصــة مســقط عبــر الموقــع اإللكترونــي للســوق
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عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق

البيانات المالية

مــا لــم يــرد خالفــً لذلــك، فــإن البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة مأخــوذة مــن البيانــات الماليــة المدققــة لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه والبيانــات 
ــة المدققــة لعــام 2020،  ــات المالي ــر المحاســبية، إن البيان ــة للمعايي ــة الدولي ــر اللجن ــة طبقــا لمعايي ــر المدققــة والمعــدة فــي كل حال ــة الفصليــة غي المالي
والبيانــات الماليــة المعــاد صياغتهــا لأعــوام  2017 ، 2018 ، 2019 والبيانــات الماليــة نصــف الســنوية المدققــة فــي يونيــو 2021 والبيانــات الماليــة غيــر المدققــة 
لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي ســبتمبر 2021 موضحــة فــي الفصــل الحــادي والعشــرين بعنــوان "البيانــات الماليــة التاريخيــة" مــن هــذه النشــرة. ُيرجــى 
الرجــوع إلــى اإليضــاح رقــم 27 مــن البيانــات الماليــة الســنوية المدققــة لعــام 2020 واالطــالع علــى مزيــد مــن المعلومــات بخصــوص التعديــالت التــي طــرأت 
علــى الفتــرات الســابقة إلعــادة صياغــة الحســابات الماليــة الســنوية المدققــة لعــام 2017، وعــام 2018، وعــام 2019. وتبــدأ الســنة الماليــة لشــركة بــركاء لتحليــة 
الميــاه فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام. ويجــب األخــذ فــي االعتبــار أن أيــة فروقــات 

بيــن المجاميــع اإلجماليــة وإجمالــي المبالــغ المدرجــة فــي هــذه النشــرة هــي بســبب اعتمــاد مبــدأ التقريــب.

العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية

فــي هــذه النشــرة، جميــع اإلشــارات الخاصــة "بالريـــال العمانــي" أو "ر.ع" تعنــي الريـــال العمانــي وهــي العملــة القانونيــة لســلطنة عمــان فــي الوقــت الحاضــر 
كمــا أن جميــع اإلشــارات إلــى الــدوالر األمريكــي تعنــي العملــة القانونيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي الوقــت الحاضــر. إن تحويــل المبالــغ المدرجــة بالريـــال 
ــال العمانــي بالــدوالر األمريكــي منــذ  العمانــي إلــى الــدوالر األمريكــي فــي هــذه النشــرة هــي فقــط مــن أجــل التســهيل علــى القــارئ. ولقــد تــم ربــط الريـ
يونيــو 1986م. مــا لــم ُيَنــص علــى خــالف ذلــك بالنســبة لــكل الفتــرات الــواردة فــي الفصــل العاشــر بعنــوان "وصــف الشــركة ونظــرة عامــة علــى األعمــال" 
والفصــل الثانــي عشــر بعنــوان "تكلفــة المشــروع ومصادرالتمويــل" والفصــل الرابــع عشــر بعنــوان "التوقعــات الماليــة" مــن هــذه النشــرة، فقــد تــم تحويــل 
واســتخدام النمــوذج المالــي للمبالــغ المدرجــة بالريـــال العمانــي إلــى الــدوالر األمريكــي علــى أســاس أن ســعر الصــرف لــكل 1 دوالر أمريكــي = 0٫3845 ريـــال 

عمانــي.

وبالتالي فقد تم تحويل المبالغ بالريال العماني إلى الدوالر األمريكي على أساس سعر الصرف هذا لجميع الفترات المالية الواردة في هذه النشرة.

بيانات القطاع والسوق

مــا لــم ُيَنــص علــى خــالف ذلــك، فقــد تــم الحصــول علــى بيانــات القطــاع وبيانــات الســوق المســتخدمة فــي هــذه النشــرة مــن اإلصــدارات المتخصصــة فــي 
القطــاع والمواقــع اإللكترونيــة، كالشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وعلــى الرغــم مــن مصداقيــة بيانــات القطــاع المســتخدمة فــي هــذه النشــرة 
، لــم يتــم التحقــق منهــا بشــكل مســتقل وبالتالــي فــإن دقتهــا وكفايتهــا غيــر مضمونــة وال يمكــن التأكيــد علــى مــدى اإلعتمــاد عليهــا والوثــوق بهــا. 
وعلــى هــذا النحــو، فــان التقاريــر الداخليــة للشــركة - علــى الرغــم مــن مصداقيتهــا - لــم يتــم التحقــق منهــا مــن قبــل أيــة جهــة مســتقلة. هــذا، ويعتمــد 
مــدى كفايــة بيانــات القطــاع وبيانــات الســوق الــواردة فــي هــذه النشــرة علــى مــدى درايــة القــارئ وفهمــه لأســاليب المســتخدمة فــي جمــع هــذه البيانــات.

وتتضمــن هــذه النشــرة إشــارات للســعة اإلنتاجيــة للميــاه مــن مشــاريع الميــاه المســتقلة ومشــاريع الطاقــة والميــاه المســتقلة، وقــد تــم اســتقصاؤها مــن 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك، فــإن الســعة اإلنتاجيــة المذكــورة تشــير إلــى الســعة اإلنتاجيــة المتعاقــد عليهــا 

لمثــل هــذه المشــاريع فــي تاريــخ التشــغيل التجــاري الكامــل.

عرض البيانات المتعلقة بتحلية المياه 

تتضمــن هــذه النشــرة إشــارات لقــدرة المحطــة علــى إنتــاج الميــاه بوحــدة المتــر المكعــب يوميــا أو بوحــدة المليــون غالــون امبراطــوري فــي اليــوم، وألغــراض 
هــذه النشــرة فــإن اإلشــارة إلــى ''اســتهالك الطاقــة'' إشــارٌة إلــى مقــدار كفــاءة المحطــة فــي اســتخدام الكهربــاء لتحويــل ميــاه البحــر إلــى ميــاه محــالة.
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الفصل األول

مصطلحات وتعريفات

اتفاقيــة إدارة المطالبــات المؤرخــة فــي 7 أغســطس 2019 بيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ومقــاول 
ــا  ــى االتفاقيــة بصفتهــا طرف ــاء، وانضمــت شــركة ســويز جــروب إل عقــد التصميــم والشــراء والبن
ــة مــؤرخ فــي 21 نوفمبــر 2021،  جديــدا حلــت محــل شــركة ســويز انترناشــيونال بموجــب عقــد حوال

وذلــك بعــد انضمامهــا إلــى عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء.

اتفاقية إدارة المطالبات

أن  التســهيالت،  وحيــث  التفاقيــة  البائعيــن طبقــا  المســاهمين  بيــن  المبرمــة  االتفاقيــة  هــي 
شــركة ديجريمونــت اس ايــه اس )التــي غيــرت اســمها إلــى ســويز انترناشــيونال( هــي مــن أبرمــت 
هــذه االتفاقيــة فــي بــادئ األمــر، فقــد انضمــت شــركة ســويز جــروب إلــى االتفاقيــة ذاتهــا بموجــب 
اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة فــي 1 ديســمبر 2021 وذلــك بعــد االســتحواذ علــى أســهم شــركة ســويز 

انترناشــيونال فــي الشــركة.

اتفاقية االكتتاب واالحتفاظ باألسهم

إتفاقيــة توريــد الكهربــاء المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 بيــن كل مــن شــركة كهربــاء مــزون ش م ع م 
وشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه.

إتفاقية توريد الكهرباء

ــركاء لتحليــة الميــاه ش م ع ع والمقرضيــن بتاريــخ 3  اتفاقيــة التســهيالت المبرمــة بيــن شــركة ب
مــارس 2016.

اتفاقية التسهيالت

اتفاقية التسوية المؤرخة في 3 مارس 2021 بين الشركة وشركة التشغيل. اتفاقية التسوية

ــة عــن مقــاول عقــد  اتفاقيــة تســوية المطالبــات المؤرخــة 29 ديســمبر 2021 بيــن الشــركة )بالنياب
ــاه. ــاء(  والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي التصميــم والشــراء والبن

اتفاقية تسوية المطالبات

اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة المؤرخــة فــي 3 مــارس 2016 المبرمــة بيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه 
وشــركة التشغيل.

اتفاقية التشغيل والصيانة

ــاه،  ــركاء لتحليــة المي تعنــي اتفاقيــة الدائنيــن المبرمــة فــي 3 مــارس 2016 بيــن كل مــن شــركة ب
ووكيــل التســهيالت العالمــي، ووكيــل التســهيالت المشــار إليــه فــي اتفاقيــة قــروض تجســير 
األســهم، والدائنيــن، ومانحــي التحــوط، وبنــوك رأس المــال العامــل، وتنظــم العالقــة بيــن مختلــف 

دائنــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه.

اتفاقية الدائنين

إنفايرونمنــت  آي  شــركة  بيــن  المبرمــة   2016 مــارس   2 فــي  المؤرخــة  المســاهمين  اتفاقيــة 
ايــه اس )المعروفــة اآلن باســم ســويز  انفســتمنتس ميــدل ايســت، وشــركة ديجريمونــت اس 
انترناشــيونال(، وشــركة دبليــو جــي تــاول ش م م وشــركة كاهرابيــل م م ح، وشــركة إيتوتشــو. 
ثــم انضمــت شــركة ســويز جــروب إلــى اتفاقيــة المســاهمين بموجــب اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة 
فــي 6 ديســمبر 2021، وذلــك بعــد اســتحواذها علــى أســهم ســويز انترناشــيونال فــي الشــركة، 

وخرجــت شــركة ســويز انترناشــيونال مــن اإلتفاقيــة نفســها.

اتفاقية المساهمين

اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 والمبرمــة بيــن شــركة كهربــاء مــزون ش م 
ع م وشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه.

اتفاقية توصيل الكهرباء

ــاه وحكومــة  ــة المي ــركاء لتحلي ــاه المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 بيــن شــركة ب اتفاقيــة توصيــل المي
ــاه. ــا للمي ــاه ســابقا، واآلن شــركة حي ــاء والمي ــة العامــة للكهرب ــة فــي الهيئ الســلطنة ممثل

اتفاقية توصيل المياه

اتفاقيــة حــق االنتفــاع بالموقــع المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 بيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ووزارة 
اإلســكان والتخطيــط العمرانــي.

اتفاقية حق االنتفاع بالموقع

اتفاقيــة شــراء الميــاه المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 بيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه والشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

اتفاقية شراء المياه
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نشرة إصدار أسهم

اتفاقية مؤسســي المشــروع المؤرخة في 2 مارس 2016 المبرمة بين مؤسســي المشــروع وشــركة 
الكهربــاء القابضــة وتعديالتهــا مــن حيــن آلخــر،  ثــم انضمــت شــركة ســويز جــروب إليهــا بموجــب 

اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة فــي 6 ديســمبر 2021، وخرجــت شــركة ســويز انترناشــيونال منهــا.

اتفاقية مؤسسي المشروع

اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة اجتماع الجمعية العامة العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة بركاء لتحلية المياه. اجتماع الجمعية العامة غير العادية

األســاس الــذي يتــم بموجبــه تخصيــص األســهم المطروحــة للمتقدميــن بطلبــات االكتتــاب علــى 
النحــو المحــدد فــي الفصــل العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان »شــروط االكتتــاب وإجراءاتــه«.

أساس التخصيص

اســتمارة طلــب االكتتــاب المســتخدمة فــي تعديــل العــروض المقدمــة فــي المرحلــة األولــى طبًقــا 
لشــروط هــذه النشــرة.

استمارة تعديل طلب االكتتاب

أسهم رأسمال شركة بركاء لتحلية المياه أسهم رأس المال

فريق اإلدارة العليا لشركة بركاء لتحلية المياه. اإلدارة

األسهم موضوع هذه النشرة المطروحة لالكتتاب. األسهم المطروحة

االكتتاب العام في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة. االكتتاب العام 

المرحلة األولى من الطرح الموضحة في الفصل العشرين بعنوان »شروط االكتتاب وإجراءاته«. االكتتاب في أسهم المرحلة األولى

المرحلــة الثانيــة مــن الطــرح الموضحــة فــي الفصــل العشــرين بعنــوان »شــروط االكتتــاب وإجراءاتــه 
.«

االكتتاب في أسهم المرحلة الثانية

البنك المركزي العماني. البنك المركزي 

ــة التــي تشــغلها شــركة  ــأوراق المالي ــة ســابقا باســم ســوق مســقط ل بورصــة مســقط المعروف
بوصــة مســقط ش م ع م بعــد تعديــل اســمها وإعــادة هيكلتهــا بالمرســوم الســلطاني رقــم 

.2021/5

البورصة

منهجية تقييم التدفقات النقدية المخصومة. التدفقات النقدية المخصومة

حكومة سلطنة عمان. الحكومة

الدوالر / الدوالر األمريكي وهو العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر / الدوالر األمريكي

الســجل التجــاري المــودع لــدى وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار وفقــً لقانــون الســجل 
التجــاري الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 1974/3م.

السجل التجاري

فتــرة اثنــي عشــر )12( شــهرًا تبــدأ فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي 
والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام.

السنة المالية

الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش م ع م الشركة العمانية لنقل الكهرباء

شركة بركاء لتحلية المياه ش م ع ع )قيد التحول( الشركة/ شركة بركاء لتحلية المياه/
المصدر

الطــرح المتعلــق بعــرض 30٫208٫800 )ثالثــون مليوًنــا ومئتــان وثمانيــة آالف وثمانمائــة ســهٍم مــن 
ــى 145 بيســة  ــا بيــن 115 إل ــراوح م األســهم المملوكــة مــن قبــل المســاهمين البائعيــن بقيمــة تت
للســهم الواحــد، ويأتــي هــذا االكتتــاب علــى مرحلتيــن؛ طــرح االكتتــاب )فــي مرحلــة بنــاء ســجل 
الثانيــة وفقــً  المرحلــة  المحــدد(  أو  الثابــت  )بالســعر  االكتتــاب  األولــى، وطــرح  المرحلــة  األوامــر( 

لإجــراءات والشــروط المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار.

الطرح
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عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل علــى النحــو المحــدد فــي ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة 
العامــة.

العضو المستقل

الالئحــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بموجــب القــرار رقــم 2009/1 بشــأن إصــدار الالئحــة 
التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس المــال، وتعديالتهــا.

الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

يمثــل الفــرق بيــن قيمــة األســهم المكتتــب بهــا فــي المرحلــة األولــى واســتمارة تعديــل طلــب 
االكتتــاب، علــى أن يدفــع مســتثمر المرحلــة األولــى هــذا الفــرق وقــت تقديــم اســتمارة تعديــل 

طلبــه.

المبلغ اإلضافي إلى قيمة األسهم المكتتب 
بها

ــون  ــاه المنتخــب وفقــً للنظــام األساســي للشــركة وقان ــة المي ــركاء لتحلي مجلــس إدارة شــركة ب
الشــركات التجاريــة.

المجلس / مجلس اإلدارة

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ش م م. المحاسبون والمدققون

مشــروع محطــة بــركاء لتحليــة الميــاه المســتقلة إلنتــاج 281٫000 متــر مكعــب/ يوميــا مــن ميــاه 
التحليــة فــي تاريــخ التشــغيل التجــاري، وتقــع المحطــة بواليــة بــركاء بســلطنة عمــان.

المحطة

شــركة آي إنفيرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت، وشــركة ســويز جــروب، وشــركة دبليــو جــي 
ــاول ش م م، وشــركة كاهرابيــل م م ح. ت

المساهمون البائعون

العمانيــون وغيــر العمانييــن أفــراًدا وجهــاٍت اعتباريــة الذيــن يتقدمــون بطلبــات لالكتتــاب بعــدد 
250٫100 ســهٍم مــن األســهم المطروحــة كحــد أدنــى ومــن ثــم مضاعفــات 100 ســهٍم بعــد ذلــك ، وبحــد 

أقصــى 3٫020٫800 ســهما أو مــا نســبته 10% مــن األســهم المطروحــة.

المستثمرون )المكتتبون( في المرحلة 
األولى

العمانيــون وغيــر العمانييــن أفــراًدا وجهــاٍت اعتباريــة الذيــن يتقدمــون بطلبــات لالكتتــاب بعــدد 
1000 ســهٍم مــن األســهم المطروحــة كحــد أدنــى ومــن ثــم مضاعفــات 100 ســهٍم بعــد ذلــك ، وبحــد 

أقصــى 250٫000 ســهٍم مــن األســهم المطروحــة.

المستثمرون في المرحلة الثانية

يمثــل المســتثمرين الذيــن تــم تحديدهــم كمســتثمرين مؤسســيين رئيســيين فــي الفصــل 
الســابع  بيانــات المســاهمين فــي الشــركة وهــم الشــركة الوطنيــة للطاقــة والميــاة ش.م.م  وبنــك 

مســقط  ش.م.ع.ع

المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين

البوسعيدي ومنصور جمال وشركاؤهم )محامون ومستشارون في القانون( المستشار القانوني

تطوير المحطة وتملكها وتمويلها وتصميمها وتشييدها وصيانتها وتشغيلها. المشروع

مقرضــو الشــركة طبقــا التفاقيــة التســهيالت وهــم: ســوميتومو ميتســوي بانكينــج كوربوريشــن 
يــوروب ليمتــد، وبنــك طوكيــو ميتسوبيشــي يــو اف جــي ليمتــد، وكريــدي أجريكــول كوربوريــت 
آنــد انفســتمنت بنــك، وكــي اف دبليــو وآي بــي إي إكس-بنــك جــي إم بــي إتــش بصفتهــم مــدراء 
الترتيبــات، وســوميتومو ميتســوي بانكينــج كوربوريشــن يــوروب ليمتــد كوكيــل التســهيالت 
المحلــي، ووكيــل الضمــان الخارجــي، وبنــك الحســاب الخارجــي، وبنــك طوكيــو - ميتسوبيشــي يــو 
اف جــي ليمتــد بصفتــه بنــك المســتندات، وبنــك عمــان العربــي بصفتــه وكيــل الضمــان المحلــي 

وبنــك الحســاب المحلــي.

المقرضون

ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة الصــادر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال 
وتعديالتــه الصــادر فــي تاريــخ 22 يوليــو 2016م.

الميثاق

النظــام األساســي لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه المســجل لــدى دائــرة الســجل التجــاري بــوزارة 
التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار.

النظام األساسي

الهيئة العامة للكهرباء والمياه بسلطنة عمان الهيئة العامة للكهرباء والمياه

الهيئة العامة للمياه بسلطنة عمان الهيئة العامة للمياه

الواليات المتحدة األمريكية. الواليات المتحدة
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نشرة إصدار أسهم

آليــة تقديــم طلبــات االكتتــاب فــي األســهم عبــر إحــدى قنــوات االكتتــاب اإللكترونــي التــي يقدمهــا 
وكيــل االكتتــاب.

آلية االكتتاب اإللكتروني

هــي شــركة محــدودة المســؤولية تأسســت  بموجــب قوانيــن مملكــة بلجيــكا، وينــوب عنهــا 
فــي التصرفــات فرعهــا فــي دبــي المســمى باســمها، ومقــره فــي أبــراج األعمــال المركزيــة، بــرج ب، 
الطابــق 48، مدينــة اإلعــالم، طريــق الشــيخ زايــد، ص.ب 66235، دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

انترناشيونال باور اس ايه

البنــك األهلــي ش م ع ع، وبنــك ظفــار ش م ع ع ، وبنــك مســقط ش م ع ع ، وبنــك عمــان العربــي 
ش م ع ع، وبنــك صحــار الدولــي ش م ع ع 

بنوك االكتتاب

هــو التاريــخ المحــدد فــي اتفاقيــة التســهيالت، بعــد اســتيفاء الشــروط المســبقة أو اإلعفــاء منهــا، 
علــى أن يكــون ذلــك التاريــخ موافقــا ليــوم 21 إبريــل 2016 بموجــب رســالة تؤكــد وقــوع حالــة اإلغــالق 

المالــي.

تاريخ استحقاق سحب التمويل )اإلغالق 
المالي(

تاريخ التشغيل التجاري للمحطة المحدد في يوم 13 يونيو 2018م. تاريخ التشغيل التجاري

تاريخ التشغيل التجاري للمحطة المقرر بموجب اتفاقية شراء المياه، وهو 1 إبريل 2018. تاريخ التشغيل التجاري المقرر

مواعيد استحقاق دفع مبالغ التسهيالت لأجل المنصوص عليها في اتفاقية التسهيالت. تاريخ السداد

2 مارس 2016 بموجب اتفاقية شراء المياه. تاريخ نفاذ اتفاقية شراء المياه

هي تقنية الترشيح الفائق المستخدمة في تحلية مياه البحر. تقنية التناضح العكسي

الحســاب المقيــم بالريــال العمانــي المفتــوح لــدى بنــك عمــان العربــي المســتخدم حصريــا فــي 
إجــراء التوزيعــات علــى جميــع المســاهمين.

حساب توزيعات المساهمين

يعنــي الحســاب المقــوم بالــدوالر األمريكــي المفتــوح لــدى اس إم بــي ســي بنــك إنترناشــيونال بــي 
إل ســي، المســتخدم فــي خدمــة قــروض المســاهمين.

حساب سداد قرض المساهمين المؤسسين

حصيلة عوائد الطرح التي ستكون متاحة للمساهمين البائعين. حصيلة عوائد الطرح

هــي عالمــة مســجلة للشــركة العمانيــة لخدمــات الصــرف الصحــي ش م ع م، وقــد ُأسســت بموجــب 
المرســوم الســلطاني 2020/131، وآلــت إليهــا جميــع أصــول الهيئــة العامــة للميــاه.

حيا للمياه

هــي شــركة محــدودة المســؤولية ُأسســت طبقــا لقوانيــن ســلطنة عمــان وُســجلت فــي الســجل 
التجــاري برقــم 1003739، وعنوانهــا البريــدي هــو ص.ب 1040، والرمــز البريــدي 112، روي بســلطنة عمــان.

دبليو جي تاول

دولة اإلمارات العربية المتحدة. دولة اإلمارات

شــركة ديجريمونــت اس ايــه اس هــي شــركة تأسســت بموجــب قوانيــن الجمهوريــة الفرنســية 
ومقرهــا المســجل علىالعنــوان التالــي: 16 بليــس دي لوريــس، تــور ســي بــي 21، 92040، باريــس، 
ســويز  شــركة  باســم  وتعــرف   ،569800873 التجــاري  ســجلها  ورقــم  ســيديكس،  ديفينــس  ال 

ايــه اس. انترناشــيونال اس 

ديجريمونت اس ايه اس

رأس المال المرخص به لشركة بركاء لتحلية المياه، الذي تبلغ قيمته 7٫552٫200 ريال عماني . رأس المال المرخص به

رأس المــال المصــدر لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، البالــغ 7٫552٫200 ريــال عمانــي مقســم إلــى 
. ســهم   75٫522٫000

رأس المال المصدر 

ــاه  ــاه مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي ــة المي ــركاء لتحلي ــغ المســتحق لشــركة ب المبل
لتغطيــة تكلفــة اســتهالك المحطــة للكهربــاء وتكلفــة التشــغيل.

رسوم إنتاج المياه

ــاه  ــاه مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي ــة المي ــركاء لتحلي ــغ المســتحق لشــركة ب المبل
لتغطيــة نفقــات رأس المــال األساســية الخاصــة بإنشــاء المحطــة، وتكلفــة التشــغيل المســتمر، 

وتكلفــة الصيانــة المســتمرة.

رسوم سعة المياه
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ــن يملكــون  ــداع للمســتثمرين الذي ــذي تصــدره شــركة مســقط للمقاصــة واإلي رقــم المســتثمر ال
حســابات مســتثمرين لديهــا.

رقم المستثمر

الريال العماني، العملة الرسمية لسلطنة عمان، ويتكون من ألف بيسة عمانية ريال عماني / ر. ع

رئيس مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه. رئيس مجلس اإلدارة

ــوارد فــي  ــى علــى النحــو ال ــة األول ــار مــن نطــاق األســعار المقدمــة فــي طــرح المرحل الســعر المخت
الفصــل العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان »شــروط االكتتــاب وإجراءاتــه«، وهــو ســعر طــرح 

المرحلــة الثانيــة )مضاًفــا إليــه مصاريــف إصــدار بقيمــة 2 بيســة للســهم الواحــد(.

سعر الطرح

سهم عادي في شركة بركاء لتحلية المياه بقيمة 100 بيسة. سهم

شركة مساهمة عمانية عامة ش م ع ع

شركة مساهمة عمانية مقفلة ش م ع م

الخطــوط والمنشــآت الكهربائيــة علــى الشــبكة الرئيســة بطاقــة تســاوي 132 كيلوفولــت أو أكبــر 
لنقــل الكهربــاء مــن منشــآت التوليــد إلــى المحطــات الفرعيــة أو مــن منشــآت التوليــد إلــى مرافــق 
التوليــد األخــرى أو مــن المحطــات الفرعيــة إلــى المحطــات الفرعيــة األخــرى أو إلــى أو مــن نقــاط 
التوصيــل البينيــة أو المرافــق أو شــبكة النقــل أو أي محطــة كهربائيــة مســتخدمة ألغــراض النقــل.

شبكة النقل

لشــركة  بالكامــل  مملوكــة  تابعــة  شــركة  وهــي  م،  م  ش  ايســت  ميــدل  ديجريمونــت  شــركة 
م( م  ش  ســويز  باســم  )المعروفــة  اس  ايــه  اس  ديجريمونــت 

شركة التشغيل

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م، وتسمى أيضا مجموعة نماء أو نماء القابضة. شركة الكهرباء القابضة

هــي شــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت ليمتــد؛ شــركة محــدودة خاصــة تاسســت 
بموجــب قوانيــن إنجلتــرا ورقــم ســجلها التجــاري 09870317، ومقرهــا المســجل فــي بــرج برودجيــت، 
20 شــارع برايــم روز، لنــدن بالمملكــة المتحــدة، إي ســي 2 إيــه 2 إي دبليــو. وهــي شــركة تابعــة 
مملوكــة بالكامــل لشــركة إيتوتشــو، وطبقــا لشــروط اتفاقيــة مؤسســي المشــروع فإنــه قــد ُأجيــز 

لهــا شــراء أســهم فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه باإلنابــة عــن شــركة إيتوتشــو.

شركة آي إنفايرونمنت انفستمنتس

 1-5 فــي  المســجل  اليابــان، ومقرهــا  لقوانيــن  إيتوتشــو كوربوريشــن طبقــا  تأسســت شــركة 
كيتــا أويامــا، 2- تشــومي، ميناتــور كــو، طوكيــو 107-8077 باليابــان،  وطبقــا التفاقيــة مؤسســي 
المشــروع فقــد اشــترت شــركة إيتوتشــو أســهما فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مــن خــالل 

انفســتمنتس. إينفايرونمنــت  آي  شــركة 

شركة إيتوتشو

 تأسســت ســويز اس ايــه فــي فرنســا كشــركة مســاهمة وُســجلت فــي الســجل التجــاري برقــم
B 433 466 570  وعنــوان مكتبهــا المســجل تــور ســي بــي 21، 16 بليــس، دي إل'إيريــس باريــس ال 

ديفينــس ســيديكس، 92040 فرنســا.

شركة سويز اس ايه

هــي شــركة ســويز إنترناشــيونال اس ايــه اس )التــي كانــت ُتعــرف ســابقً باســم ديجريمونــت اس 
ايــه اس( وهــي شــركة تأسســت فــي فرنســا كشــركة مســاهمة، وعنــوان مكتبهــا المســجل 
16، بليــس دي 1'إيريــس، تــور ســي بــي 21، 92040 باريــس ال ديفينــس ســيديكس، ورقــم ســجلها 

.569800873 التجــاري 

شركة سويز انترناشيونال

ســويز جــروب إس أيــه إس )التــي كانــت ُتعــرف ســابقً باســم ســويز انفايرونمنــت اس ايــه اس( وهــي 
شــركة تأسســت فــي فرنســا كشــركة مســاهمة بســيطة وُســجلت فــي الســجل التجــاري برقــم 
410118608 وعنــوان مكتبهــا المســجل تــور ســي بــي 21، 16 بليــس، دي إل'إيريــس 92040 باريــس ال 

ديفينــس ســيديكس، فرنســا.

شركة سويز جروب

تاسســت شــركة كاهرابيــل م م ح طبقــا لقوانيــن المنطقــة الحــرة لمطــار دبــي، ورقــم ســجلها 
دبــي،  لمطــار  الحــرة  المنطقــة  هيئــة   ،  627  - 4أ  فــي  المســجل  مقرهــا  دافــزا/0164،  التجــاري 
ص.ب 54760، دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة 
إنترناشــيونال بــاور اس ايــه، وقــد ُأجيــز لهــا شــراء أســهم فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه نيابــة 

عــن شــركة إنترناشــيونال بــاور اس ايــه طبقــا التفاقيــة مؤسســي المشــروع.

شركة كاهرابيل
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نشرة إصدار أسهم

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م شركة مسقط للمقاصة واإليداع

يعنــي الضمــان المقــدم - فــي األصــل - مــن شــركة ديجريمونــت اس ايــه اس )المعروفــة اآلن باســم 
ــركاء  ــح شــركة ب ــخ 3 مــارس 2016 لصال ــة عــن شــركة التشــغيل بتاري ســويز انترناشــيونال( بالنياب
لتحليــة الميــاه، ثــم ُأعفيــت شــركة ســويز انترناشــيونال مــن الضمــان نظيــر تقديــم شــركة ســويز 
جــروب ضمانــا مماثــال بالنيابــة عــن شــركة التشــغيل مؤرخــا فــي 21 نوفمبــر 2021، لصالــح شــركة 

بــركاء لتحليــة الميــاه.

ضمان أعمال التشغيل والصيانة

هــو قيمــة الضمــان البالغــة 38٫961٫000 دوالر أمريكــي الممنــوح مــن قبــل بنــك اتــش اس بــي ســي 
جارانتيــز انترناشــيونالز، إحــدى فــروع بنــك اتــش اس بــي ســي بالجمهوريــة الفرنســية، وقــد منحــه 
ــركاء للتحليــة، وكان  ــح شــركة ب ــاء لصال ــة عــن مقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبن البنــك نياب
الضمــان مؤرخــا فــي 11 إبريــل 2016، وتــم بعــد ذلــك تخفيضــه إلــى 12٫613٫750 دوالر أمريكــي بالرســالة 

المؤرخــة فــي 18 مايــو 2020، وبموجبهــا جــرى تمديــد مــدة صالحيــة الضمانــات إلــى 13 يوليــو 2021.

ضمان مصرفي من عقد التصميم والشراء 
والبناء

االســتمارة التــي يتقــدم بموجبهــا مقــدم الطلــب لشــراء األســهم المطروحــة وفقــً للشــروط 
الــواردة فــي هــذه النشــرة.

طلب االكتتاب

طلب االكتتاب طبًقا آللية االكتتاب اإللكتروني. طلب االكتتاب اإللكتروني

وترويــج  والصناعــة  التجــارة  وزارة  لــدى  المســجل  الميــاه  لتحليــة  بــركاء  شــركة  تأســيس  عقــد 
االســتثمار.

عقد التأسيس

عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء المــؤرخ فــي 3 مــارس 2016 والمعــدل بتاريــخ 23 يونيــو 2016 المبــرم 
بيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ومقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء،  وانضمــت شــركة 
انترناشــيونال  االتفاقيــة بصفتهــا طرفــا جديــدا حلــت محــل شــركة ســويز  إلــى  ســويز جــروب 

ــر 2021 ــة مــؤرخ فــي 21 نوفمب بموجــب عقــد حوال

عقد التصميم والشراء والبناء

قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2019/18 قانون الشركات التجارية

قانــون تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه الصــادر بموجــب المرســوم 
2004م وتعديالتــه. أغســطس   1 بتاريــخ  رقــم 2004/78م  الســلطاني 

قانون القطاع

قانــون ســوق رأس المــال فــي ســلطنة عمــان الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 1998/80 
وتعديالتــه.

قانون سوق رأس المال

التاليــة:  االتفاقيتــات  لشــروط  للشــركة طبًقــا  البائعــون  المســاهمون  يمنحهــا  التــي  القــروض 
االتفاقيــة المبرمــة مــع شــركة دبليــو جــي تــاول المؤرخــة فــي 3 مــارس 2016، وتعديالتهــا فــي 17 
يونيــو 2020 بموجــب االتفاقيــة المؤرخــة فــي 18 مــارس 2021؛ واالتفاقيــة المبرمــة مــع شــركة آي 
إنفايرونمنــت انفســتمنتس فــي 9 ســبتمبر 2019، وتعديالتهــا فــي 17 يونيــو 2020 بموجــب االتفاقيــة 
المؤرخــة فــي 18 مــارس 2021؛ واالتفاقيــة المبرمــة مــع شــركة كاهرابيــل م م ح فــي 9 ســبتمبر 2019، 
وتعديالتهــا فــي 17 يونيــو 2020 بموجــب االتفاقيــة المؤرخــة فــي 18 مــارس  2021؛ واالتفاقيــة المبرمــة 
مــع شــركة ســويز انترناشــيونال المؤرخــة فــي 9 ســبتمبر 2019، وتعديالتهــا فــي 17 يونيــو 2020 
بموجــب االتفاقيــة المؤرخــة فــي 18 مــارس 2021؛ ،  ثــم حلــت شــركة ســويز جــروب محــل شــركة ســويز 
انترناشــيونال فــي اتفاقيــة قــروض المســاهمين بموجــب عقــد حوالــة ُأبــرم بيــن شــركة ســويز 

ــخ 21 نوفمبــر 2021. ــركاء لتحليــة الميــاه، وشــركة ســويز جــروب بتاري انترناشــيونال، وشــركة ب

قروض المساهمين

قواعد الشبكة طبقا لقانون القطاع قواعد الشبكة الكهربائية

المبلــغ الــذي ســيدفعه كل مقــدم طلــب عنــد تقديــم طلــب اكتتابــه فــي األســهم المطروحــة علــى 
النحــو المحــدد فــي الفصــل العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان »شــروط االكتتــاب وإجراءاته«.

قيمة األسهم المكتتب بها

تمثــل اعلــى قيمــة للعــرض مــن العــروض المقدمــة فــي طلــب االكتتــاب بالمرحلــة االولــى ،  وذلــك 
وفقــا لاليضــاح الــوارد فــي الفقــرة )ز( تحــت عنــوان االكتتــاب وتقديــم الطلبــات بالنســبة لمســتثمري 
المرحلــة األولــى فــي »الفصــل العشــرين - شــروط اإلكتتــاب وإجراءاتــه« للحصــول علــى جــدول 

توضيحــي لحســاب قيمــة اإلكتتــاب فــي أســهم المرحلــة األولــى

قيمة االكتتاب في أسهم المرحلة األولى
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القيمــة التــي يدفعهــا مســتثمر المرحلــة الثانيــة وقــت تقديــم طلبــه علــى الســعر الثابــت علــى 
ــه«. ــوارد فــي الفصــل العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان »شــروط االكتتــاب وإجراءات النحــو ال

قيمة االكتتاب في أسهم المرحلة الثانية

ناتج سعر العرض وإجمالي أسهم الطرح المكتتب بها بسعر العرض. قيمة العرض

سعر الفائدة بين البنوك في لندن. اليبور

التــي تخضــع لهــا عمليــات االســتحواذ والســيطرة علــى شــركات المســاهمة العامــة  القواعــد 
الصــادرة بقــرار الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم 2019/2.تعنــي مجموعتــا الديــن الممتــاز )أ(، )ب( 

البالغتــان 251٫2 مليــون دوالر أمريكــي تقريبــا، حســب التعريــف فــي اتفاقيــة التســهيالت.

الئحة االستحواذ والسيطرةالتسهيالت ألجل

المــال رقــم  العامــة لســوق  الهيئــة  العامــة الصــادرة بقــرار  تعنــي الئحــة الشــركات المســاهمة 
.2021/27

الئحة الشركات المساهمة العامة

الــذي يضــم ســلطنة عمــان ودولــة اإلمــارات العربيــة  مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
الكويــت. البحريــن ودولــة  الســعودية ودولــة قطــر ومملكــة  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 

مجلس التعاون الخليجي

هــي مــدة عشــرون )20( ســنة تبــدأ مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر إلــى 31 مــارس 2038، ويجــوز 
تمديدهــا ســتة )6( أيــام؛ أي إلــى 6 إبريــل 2038 اســتجابة ألي حالــة مــن حــاالت القــوة القاهــرة.

مدة اتفاقية شراء المياه

هــي المــدة الزمنيــة الواقعــة بيــن موعــد فتــح االكتتــاب فــي أســهم المرحلــة األولــى وموعــد غلــق 
بــاب االكتتــاب فــي أســهم المرحلــة األولــى وتشــملهما أي تجديــد لهــا - بموافقــة الهيئــة العامــة 

لســوق المــال.

مدة طرح المرحلة األولى

هــي المــدة الزمنيــة الواقعــة بيــن موعــد فتــح االكتتــاب فــي أســهم المرحلــة الثانيــة وموعــد غلــق 
بــاب االكتتــاب فــي أســهم المرحلــة الثانيــة وتشــملهما أي تجديــد لهــا - بموافقــة الهيئــة العامــة 

لســوق المــال.

مدة طرح المرحلة الثانية

مكتب ديلويت آند توش )الشرق األوسط( وشركاه ش.م.م مدقق الحسابات

بنك مسقط ش م ع ع مدير اإلصدار

مركز المعلومات ببورصة مسقط. مركز المعلومات

مساهم في شركة بركاء لتحلية المياه مساهم

تعني المستندات المنصوص عليها في اتفاقية التسهيالت، وتشمل:
اتفاقية التسهيالت )أ ( 

اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل إن وجدت )ب ( 
اتفاقيات التحوط )ت ( 

واتفاقية الدائنين )ث ( 
واتفاقية االكتتاب واالحتفاظ باألسهم )ج ( 

ومستندات الضمان )ح ( 
وخطابات الرسوم والمصاريف )خ ( 

ضمــن والدائــن  المقتــرض  بيــن  الموقعــة  وااللتزامــات  النقــد  تبــادل  اتفاقيــة  وملحــق   )د ( 
المجموعة "ب"

المستندات التي تفيد دعم االئتمان المقبول )ذ ( 
أي مستند آخر تتم اإلشارة له من قبل وكيل التسهيالت العالمي والمقترض )ر ( 

ويعني مستند التمويل: أي مستند من تلك المستندات المذكورة آنفا.

مستندات التمويل

مصاريــف اإلصــدار التــي تتحملهــا شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فيمــا يتعلــق باالكتتــاب، وســيأتي 
تفصيلهــا فــي الفصــل الرابــع بعنــوان »ملخــص مصاريــف اإلصــدارا«.

مصاريف اإلصدار

المصروفــات المحصلــة مــن مقدمــي طلبــات االكتتــاب حســبما هــو موضــح فــي الفصــل الرابــع مــن 
هــذه النشــرة تحــت عنــوان »ملخــص مصاريــف اإلصــدار«.

مصاريف الطرح
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نشرة إصدار أسهم

ُيحسب على أساس نسبة الربح قبل دفع الفوائد والضرائب مع التكاليف المالية. معدل تغطية الفائدة

شــركة ســويز جــروب بعــد انضمامهــا إلــى عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء وحلهــا محــل شــركة 
ســويز انترناشــيونال بموجــب اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة فــي 21 نوفمبــر 2021، التــي كانــت ُتعــرف 
فــي األصــل باســم شــركة ديجريمونــت اس ايــه اس )ثــم غيــرت اســمها إلــى ســويز انترناشــيونال(.

مقاول عقد التصميم والشراء والبناء

المســتثمر فــي المرحلــة األولــى أو الثانيــة هــو أي شــخص أو كيــان يتقــدم بطلــب لشــراء األســهم 
المطروحــة بموجــب الشــروط الــواردة فــي هــذه النشــرة.

مقدم الطلب

وشــركة  تــاول  جــي  دبليــو  وشــركة   ،  ، ايــه  اس  بــاور  إنترناشــيونال  وشــركة  إتوتشــو،  شــركة 
ديجريمونــت اس ايــه اس )المعروفــة باســم ســويز انترناشــيونال(، ثــم حلــت شــركة ســويز جــروب 

محــل ســويز انترناشــيونال بعــد اســتحواذ األولــى علــى أســهم الثانيــة فــي الشــركة.

مؤسسو المشروع / المؤسسون / األعضاء 
المؤسسون

مؤشر بورصة مسقط مؤشر البورصة

مؤشر سعر المستهلك العماني. مؤشر سعر المستهلك

مؤشــر ســعر المنتــج بالواليــات المتحــدة األمريكيــة الــذي تنشــره دائــرة العمــل بالواليــات المتحــدة 
األمريكيــة.

مؤشر سعر المنتج

تاريــخ فتــح بــاب االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة للمرحلــة األولــى علــى النحــو المبيــن فــي الفصــل 
العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان »شــروط االكتتــاب وإجراءاته«.

موعد فتح باب االكتتاب في أسهم المرحلة 
األولى

تاريــخ إغــالق بــاب االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة للمرحلــة األولــى علــى النحــو المبيــن فــي 
الفصــل العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان »شــروط االكتتــاب وإجراءاتــه«.

موعد إغالق باب االكتتاب في أسهم المرحلة 
االولى

االكتتــاب  »شــروط  بعنــوان  العشــرين  الفصــل  فــي  الــوارد  النحــو  علــى  الموضــح  الموعــد  هــو 
وإجراءاتــه«.

موعد فتح باب االكتتاب في أسهم المرحلة 
الثانية

هــو الموعــد الموضــح بياناتــه علــى النحــو الــوارد فــي الفصــل العشــرين بعنــوان »شــروط االكتتــاب 
وإجراءاته«.

موعد إغالق باب االكتتاب في أسهم المرحلة 
الثانية

المنطقــة التــي تبلــغ مســاحتها 117٫500 متــر مربــع المحــددة علــى المخطــط المرفــق طــي اتفاقيــة 
المســاحي  الرســم  مــن  جــزء  ُتعــد  والتــي   ،1-7-4-8-3-2-1 بالنقــاط  بالموقــع  االنتفــاع  حــق 

.3-04-012-01-288 رقــم  )الكروكــي( 

موقع المشروع

نائب رئيس مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه. نائب رئيس المجلس

يتراوح السعر من 115 بيسة إلى 145 بيسة لسهم الطرح. نطاق السعر

االكتتــاب  طلبــات  بإنشــاء  خاللهــا  مــن  ليقومــوا  االكتتــاب  طلبــات  لمقدمــي  المتــاح  النظــام 
الثانيــة. للمرحلــة  اإللكترونــي 

نظام االكتتاب اإللكتروني

منصة التداول اإللكتروني في بورصة مسقط المستخدمة في بناء سجل أوامر االكتتاب. نظام أوبتك

النظام المتاح للوسطاء ليقوموا من خالله بإنشاء طلب االكتتاب اإللكتروني للمرحلة الثانية. نظام وسيط االكتتاب اإللكتروني

ُعــدل  التــي  العمانيــة  المناخيــة  البيئــة والشــؤون  المعروفــة ســابقا باســم وزارة  البيئــة  هيئــة 
2020/106 رقــم  الســلطاني  المرســوم  بموجــب  هيكلتهــا  وُأعيــدت  اســمها 

هيئة البيئة

إلــى هيئــة تنظيــم  فــي ســلطنة عمــان، وقــد تغيــر اســمها  الكهربــاء  هيئــة تنظيــم قطــاع 
2020/78 رقــم  الســلطاني  بالمرســوم  العامــة  الخدمــات 

هيئة تنظيم الكهرباء

وثائق الضمان على النحو المحدد في اتفاقية التسهيالت. وثائق الضمان
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وثائــق المشــروع المبينــة فــي اتفاقيــة التســهيالت، وتشــمل: اتفاقيــة شــراء الميــاه، واتفاقيــة توريد 
الكهربــاء، واتفاقيــة توصيــل الكهربــاء، واتفاقيــة توصيــل الميــاه، واتفاقيــة تمويــل المشــروع، 
واتفاقيــة حــق االنتفــاع بالموقــع، واتفاقيــة التصميــم والشــراء والبنــاء، وســند ضمــان أداء اتفاقيــة 
التصميــم والشــراء والبنــاء، وإتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، وضمــان إتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، 
والضمانــات األخــرى التــي تقدمهــا شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بموجــب مســتندات المشــروع )إن 
وجــدت(، وأي مســتندات أخــرى يشــير إليهــا وكيــل التســهيالت العالمــي - علــى نحــو تعريفــه فــي 

اتفاقيــة التســهيالت - وشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه.

وثائق المشروع

المرســوم  ُأعيــدت تســميتها وهيكلتهــا بموجــب  التــي  العمرانــي  وزارة اإلســكان والتخطيــط 
الســلطاني رقــم 2020/93 والتــي كانــت ُتعــرف فــي الســابق بــوزارة اإلســكان والكهربــاء والميــاه 

فــي ســلطنة عمــان.

وزارة اإلسكان 

رقــم  الســلطاني  المرســوم  بموجــب  ألغيــت  التــي  عمــان  بســلطنة  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة 
2011/38م.، وُأعيــد تشــكيلها تحــت مســمى وزارة االقتصــاد بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 

.2020/94

وزارة اإلقتصاد الوطني

التجــارة  بــوزارة  المعروفــة ســابقا   ، التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار بســلطنة عمــان  وزارة 
رقــم 2020/97. الســلطاني  المرســوم  بوجــب  تســميتها وهيكلتهــا  ُأعيــدت  حيــث  والصناعــة، 

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

وزارة العمــل المعروفــة ســابقا باســم وزارة القــوى العاملــة، وقــد ُأعيــدت تســميتها وهيكلتهــا 
بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 2020/89.

وزارة العمل

وزارة المالية بسلطنة عمان وزارة المالية

أوبار كابيتال ش م ع م، والمتحدة لأوراق المالية ش م م وسطاء االكتتاب

هــم البنــوك العاملــة فــي الســلطنة، والشــركات المرخصــة مــن الهيئة بممارســة نشــاط الوســاطة، 
والتــي يتــم تعيينهــا الســتالم عــروض وطلبــات االكتتاب.

وكالء االكتتاب

الجهــة المعينــة القائمــة بالوكالــة طبقــا التفاقيــة التســهيالت، وهي شــركة ســوميتومو ميتســوي 
بانكنــج كوربريــت يــوروب لمتد.

وكيل التسهيالت العالمي
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نشرة إصدار أسهم

الفصل الثاني

معلومات موجزة عن شركة بركاء لتحلية المياه

يســلط هــذا الموجــز الضــوء علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة، إال أنــه ال يحتــوي علــى جميــع المعلومــات التــي ينبغــي علــى المكتتبيــن 
المحتمليــن أخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب ، ويتعيــن علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن قــراءة هــذه النشــرة 
بالكامــل وبعنايــة تامــة، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه الــواردة فــي الفصــل الحــادي والعشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان 
ــد علــى الفصــل الثالــث عشــر مــن هــذه  ــات الماليــة التاريخيــة". عــالوة علــى مــا تقــدم، يجــب علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن االطــالع بالتحدي "البيان
النشــرة بعنــوان "عوامــل المخاطــرة" للتعــرف علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول العوامــل الهامــة التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل شــراء األســهم 

ــاب.  المطروحــة لالكتت

ُنبذة عن شركة بركاء لتحلية المياه

تتمثــل األنشــطة الرئيســة لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فــي بنــاء محطــة ميــاه مســتقلة وامتالكهــا وتشــغيلها، حيــث تعمــل المحطــة بتقنيــة التناضــح 
العكســي لتحليــة ميــاه البحــر بســعة إنتاجيــة متعاقــد عليهــا قدرهــا 281٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم )أي بمــا يعــادل 61٫8 مليــون جالــون امبراطــوري فــي 

اليــوم(. وهــي تقــع فــي واليــة بــركاء، بمحافظــة جنــوب الباطنــة بســلطنة عمــان. وقــد بــدأت المحطــة التشــغيل التجــاري يــوم 13 يونيــو 2018.

وتعمــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه حاليــً علــى تحقيــق إيراداتهــا مــن اتفاقيــة شــراء الميــاه المحــددة بعشــرين )20( ســنة والمبرمــة مــع الشــركة العمانيــة 
ــم التعاقــد علــى ميــاه التحليــة المنتجــة مــن  لشــراء الطاقــة والميــاه وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لحكومــة الســلطنة بشــكل غيــر مباشــر، ولقــد ت
المحطــة بالكامــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه الســتغاللها فــي تلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الميــاه خــالل فتــرة اتفاقيــة شــراء الطاقــة 
آنفــة الذكــر ومــا بعــد ذلــك. وبصفتهــا محطــة تحليــة الميــاه األكبــر فــي الســلطنة فــإن ســعة المحطــة اإلنتاجيــة مــن الميــاه المتعاقــد عليــه تمثــل 23 بالمائــة 
تقريبــا مــن إجمالــي الطلــب علــى الميــاه فــي الســلطنة طبقــا لبيــان الســبع ســنوات الــذي نشــرته الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي الفتــرة 

مــن )2019 - 2025(.

وتبــاع ســعة المحطــة مــن الميــاه المتعاقــد عليهــا حصريــا إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه طبقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء الميــاه. وتــورد شــركة 
ــاء  ــاء. والشــركة بصفتهــا مســتخدم النظــام قــد أبرمــت اتفاقيــة توصيــل الكهرب ــد الكهرب ــة توري ــى الشــركة طبقــا التفاقي ــاء إل ــاء مــزون الكهرب كهرب
لضمــان اتصالهــا بشــبكة النقــل طــوال مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه المتعاقــد عليهــا. ويتــم توصيــل ميــاه التحليــة إلــى خزانــات الهيئــة العامــة للميــاه - 
وهــي اآلن حيــا للميــاه - المجــاورة للمحطــة، وشــركة التشــغيل هــي شــركة خاضعــة لســيطرة أحــد مؤسســي المشــروع. تــم تأســيس المحطــة علــى نظــام 
البنــاء والتملــك والتشــغيل وهــو نظــام يضمــن عملهــا فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه الســارية لمــدة 20 عامــا، وذلــك مــن خــالل تمديــد 
اتفاقيــة شــراء الميــاه )وهــذا أمــر يخضــع لموافقــة الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه(، أو عــن طريــق بيــع ميــاه التحليــة لمجموعــة شــركات تعمــل 
فــي مجــال تحليــة الميــاه فــي ذلــك الوقــت أو لعمــالء مؤهليــن أو لجميعهــم. يبلــغ رأســمال الشــركة المصــدر7٫552٫200 ريــال عمانــي كمــا فــي تاريــخ اعتمــاد 
هــذه النشــرة. إن المســاهمين البائعيــن ألســهم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه هــي شــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس التــي تملــك مــا نســبته 36 % 
مــن األســهم فــي الشــركة، وشــركة ســويز جــروب التــي اســتحوذت علــى أســهم شــركتها التابعــة )ســويز انترناشــيونال( التــي تملــك مــا نســبته 27 % مــن 
أســهم الشــركة، وشــركة كاهرابيــل م م ح التــي تملــك مــا نســبته 27 % مــن أســهم الشــركة، وشــركة دبليــو جــي تــاول ش م م التــي تملــك مــا نســبته 
10 % مــن أســهم الشــركة. لمزيــد مــن المعلومــات عــن المســاهمين البائعيــن، يرجــى االطــالع علــى الفصــل الســابع مــن هــذه النشــرة تحــت عنــوان "بيانــات 

المســاهمين فــي الشــركة".

نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركة

تتمتع شركة بركاء لتحلية المياه بنقاط قوة تنافسية ممثلة فيما يأتي:

إطــار تعاقــدي راســخ، مدعومــة باتفاقيــة طويلــة األمــد لشــراء الميــاه يوفــر حمايــة للتدفقــات النقديــة مــن أي أحــداث ذات آثــار عكســية كمخاطــر   
القاهــرة. والقــوى  المشــتري، 

والتدفقــات النقديــة المســتقرة والقابلــة للتنبــؤ؛ المســتعدة للصمــود أمــام الصدمــات المحتملــة التــي تأتــي مــن تغيــر أســعار الكهربــاء والطلــب علــى   
الميــاه طــوال مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه.

موثوقية واعتمادية على تقنية تحلية المياه بنظام التناضح العكسي.  

مؤسسون يتمتعون بالخبرة وسجل تاريخي حافل، ويمكنهم نقل المهارات والخبرة الفنية.  

مشروع يعمل بكامل طاقته.  

شركة تشغيل تتمتع بخبرة واسعة وكوادر بشرية ماهرة ومؤهلة لتشغيل المحطة.  

الطلب المستمر للمياه  

لمزيــد مــن المعلومــات ذات الصلــة بنقــاط القــوة التنافســية لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، يرجــى االطــالع علــى الفصــل العاشــر مــن هــذه النشــرة بعنــوان 
"وصــف الشــركة ونظــرة عامــة علــى األعمــال".
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الفصل الثالث 

معلومات عامة عن الطرح والشركة

شركة بركاء لتحلية المياه ش م ع ع )قيد التحويل(.اسم الشركة

1242376.رقم السجل التجاري

25 يناير 2016.تاريخ التسجيل

ص.ب رقم 252 الرمز البريدي 103 القرم، بوشر محافظة مسقط سلطنة عمان.العنوان المسجل

والية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، سلطنة عمان.عنوان المحطة

غير محددة.مدة الشركة

تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي السنة المالية للشركة
والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام.

رأس المــال المصــدر للشــركة 7٫552٫200 ريــال عمانــي مقســم إلــى 75٫522٫000 ســهٍم بقيمــة 100 رأس المال المصدر للشركة
بيســة للســهم.

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب )األسهم 
المطروحة(

عــدد األســهم المطروحــة لالكتتــاب 30٫208٫800 ســهٍم، تمثــل 40 % مــن إجمالــي رأس المــال المصــدر 
لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه.

جميــع األســهم المصــدرة لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وجميــع أســهم رأســمال الشــركة أســهٌم نوع األسهم المطروحة لالكتتاب
عاديــة،  ولــكل ســهم بالشــركة حــق التصويــت بصــوت واحــد فــي الجمعيــات العامــة للشــركة، بمــا 

فــي ذلــك اجتماعــات الجمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة.

ــوارد فــي سعر الطرح  ــى علــى النحــو ال ــة األول ــار مــن نطــاق األســعار المقدمــة فــي طــرح المرحل الســعر المخت
الفصــل العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان »شــروط االكتتــاب وإجراءاتــه«، وهــو ســعر طــرح 

المرحلــة الثانيــة )مضاًفــا إليــه مصاريــف إصــدار بقيمــة 2 بيســة للســهم الواحــد(. 

النسبة المئوية لألسهم المطروحة من 
إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة

 تبلــغ نســبة األســهم المطروحــة مــن إجمالــي أســهم رأس المــال المصــدر للشــركة مــا نســبته
)40%( أربعون بالمائة.

أسماء المساهمين البائعين وعدد األسهم 
المعروضة للبيع من قبل كل مساهم بائع

مــن   % مــا نســبته 36  : 10٫875٫168 ســهما، وتمثــل  انفســتمنتس  إنفايرونمنــت  آي  شــركة   
المطروحــة. األســهم  إجمالــي 

األســهم  إجمالــي  مــن   %  27 نســبته  مــا  وتمثــل  8٫156٫376 ســهما،  جــروب:  ســويز  شــركة   
لمطروحــة. ا

شــركة كاهرابيــل م م ح: 8٫156٫376 ســهما، وتمثــل مــا نســبته 27 % مــن إجمالــي األســهم   
المطروحــة.

تــاول ش م م: 3٫020٫880 ســهما، وتمثــل مــا نســبته 10 % مــن إجمالــي  شــركة دبليــو جــي   
المطروحــة. األســهم 

تقــوم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بتنفيــذ االكتتــاب العــام مراعــاة لاللتزامــات المنصــوص عليهــا الغرض من االكتتاب العام
فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع. 

المؤهلون لالكتتاب في أسهم طرح 
المرحلة األولى

مســتثمرون المرحلــة األولــى ، علــى النحــو الــوارد فــي الفصــل العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان 
"شــروط االكتتــاب وإجراءاته".

المؤهلون لالكتتاب في أسهم طرح 
المرحلة الثانية

مســتثمرون المرحلــة الثانيــة ، علــى النحــو الــوارد فــي الفصــل العشــرين مــن هــذه النشــرة بعنــوان 
"شــروط االكتتــاب وإجراءاته".
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المحظورون من االكتتاب في األسهم 
المطروحة:.

غير مسموح لأشخاص المذكورين أدناه االكتتاب في األسهم المطروحة:

ــاب باســمه  ــة االكتت ــة، حيــث يتعيــن علــى صاحــب المؤسســة الفردي ــات الفردي المؤسس  
فقــط. الشــخصي 

حســابات العهــدة: يتعيــن علــى العمــالء المســجلين تحــت حســابات العهــدة أن يقدمــوا   
طلباتهــم بأســمائهم الشــخصية )بإســتثناء مــا ورد أدنــاه(.

الطلبــات المتكــررة: ال يجــوز للمكتتــب تقديــم أكثــر مــن طلــب اكتتــاب واحــد باســمه )أي   
الطلبــات المقدمــة بأســماء أكثــر مــن فــرد واحــد(، بمــا فــي ذلــك الطلبــات المقدمــة باإلنابــة عــن 

ــة الشــرعيين. الورث

الطلبــات المشــتركة: ال يجــوز للمكتتبيــن التقــدم بطلبــات باســم أكثــر مــن شــخص   
الشــرعيين(. الورثــة  عــن  باإلنابــة  المقدمــة  الطلبــات  ذلــك  )ويشــمل 

المطروحــه لالكتتــاب  الشــركة االكتتــاب فــي األســهم  المؤسســون: ال يجــوز لمؤسســي   
العــام.

األطــراف ذات العالقــه: ال يجــوز لأطــراف ذات العالقــة بالشــركة المشــاركة فــي مرحلــة البنــاء   
الدفتــري لأســعار إال إذا كانــت هــذه العالقــة ناتجــة عــن ملكيــة مشــتركة أو ســيطرة تمارســها 

أي مــن األجهــزة اإلداريــة للدولــة.  

ســيتم رفــض جميــع الطلبــات المقدمــة مــن قبــل األشــخاص المحظوريــن المذكوريــن أعــاله دون 
االتصــال بمقــدم الطلــب، إال إنــه يجــوز اســتثناًء مــن هــذه القاعــدة قبــول طلبــات حســابات العهــدة 
فــي هــذا الطــرح حســب تقديــر مديــر اإلصــدار و يجــب أن يكــون وكيــل االكتتــاب علــى قناعــة بــأن 
هــذا المســتثمر لــم يقــدم طلبــات أخــرى فــي المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة باســمه أو باســم 
مؤسســاتهم الشــخصية. وقــد يرفــض مديــر اإلصــدار هــذا الطلــب المعنــي إذا علــم بوجــود تعــدد 

فــي الطلبــات مــن هــؤالء المســتثمرين يتقدمــون مــن خــالل حســابات العهــدة. 

إذا زادت طلبــات االكتتــاب عــن األســهم المطروحــة، فإنــه ولغــرض تخصيــص أســهم طــرح المرحلــة طريقة التخصيص المقترحة
األولــى بيــن فئــات المســتثمرين المؤهليــن ســيتم تخصيــص األســهم المطروحــة علــى النحــو 

التالــي:

مــن   %  50 بنســبة   ، عــدد15٫104٫400 ســهٍم  تخصيــص  ســيتم  األولــى:  المرحلــة  مســتثمرون   
األســهم المطروحــة للمســتثمرين الذيــن قدمــوا عروًضــا بســعر الطــرح فــي المرحلــة األولــى أو 
بمــا يزيــد عنــه، ويكــون التخصيــص علــى أســاس النســبة والتناســب، علمــا بــأن عــدد  6٫041٫600 
ســهم مــن األســهم المطروحــة والتــي تمثــل 20% مــن األســهم المخصصــة لهــذه المرحلــة ، 

ســيتم تخصيصهــا للمســتثمرين المؤسســيين المذكوريــن فــي هــذه النشــرة.

الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة 
من قبل كل مكتتب

مستثمرون المرحلة األولى: 250٫100 سهٍم، ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  

مستثمرون المرحلة الثانية: 1000 سهٍم، ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  

الحد األقصى لالكتتاب في األسهم 
المطروحة من قبل كل مكتتب

مستثمرون المرحلة األولى: 3٫020٫800 سهٍم؛ أي ما يعادل تقريًبا 10% من األسهم المطروحة،.  

مستثمرون المرحلة الثانية: 250٫000 سهٍم من األسهم المطروحة.  

30 يناير 2022تاريخ بداية طرح المرحلة األولى

3 فبراير 2022تاريخ إنتهاء طرح المرحلة األولى

ُيعلن بعد انتهاء طرح المرحلة األولى.تاريخ بداية طرح المرحلة الثانية

ُيعلن بعد انتهاء طرح المرحلة األولى تاريخ إنتهاء طرح المرحلة الثانية 

2 بيسة للسهم الواحدمصاريف إصدار السهم

تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية 
على االكتتاب العام 

31 مايو 2021

بنك مسقط ش م ع عمدير اإلصدار
ص.ب رقم 134، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 8888 2476 968 +، فاكس رقم: 8220 2479 968 +
www.bankmuscat.com :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات
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البنك األهلي ش م ع ع بنوك االكتتاب
صندوق بريد رقم 545، الرمز البريدي 116، ميناء الفحل، سلطنة عمان

هاتف رقم: 7082 2457 968 +، فاكس رقم: 7841 2456 968 +
www.ahlibank.om

بنك ظفار ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 1507، الرمز البريدي 112،روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 24790466 968 +، فاكس رقم: 4428 2478 968 +
www.bankdhofar.com

بنك مسقط ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 134، الرمز البريدي 112،روي، سلطنة عمان.

هاتف رقم:24768064 968 +، فاكس رقم: 7764 2478 968 +
www.bankmuscat.com

بنك عمان العربي ش م ع ع
ص.ب 2010، الرمز البريدي 112 روي ، سلطنة عمان، 

هاتف رقم: 4663 2475 968+، فاكس رقم: 5125 2412 968+
 www.oman-arabbank.com

بنك صحار الدولي ش م ع ع
ص.ب 44، الرمز البريدي 114 حي الميناء، سلطنة عمان

هاتف رقم: 0000 2473 968+، فاكس رقم: 24730344 968+
 www.soharinternational.com

أوبار كابيتال ش. م. م. ع
صندوق بريد رقم 1137، الرمز البريدي 111، السيب، سلطنة عمان

هاتف رقم:  24949009 968+ ، فاكس رقم: 24949099 968+
www.u-capital.net

المتحدة لألوراق المالية ش. م. م. 
صندوق بريد رقم 2566، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان
هاتف رقم: 24763329 968+، فاكس رقم:  24503750 968+ 

www.usoman.com

بنك مسقط ش م ع ع وسطاء االكتتاب
ص.ب رقم 134، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 8888 2476 968 +، فاكس رقم: 8220 2479 968 +
www.bankmuscat.com :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

شركة برايس ووتر هاوس كوبر ش م مالمحاسبون 
ميدان السالم - حدائق السالم ، مدينة السلطان قابوس، شارع دوحة األدب

سكة رقم 49، بناية 3/75
ص.ب: 3075، والرمز البريدي 112، سلطنة عمان

هاتف: 24559110 968+، والفاكس: 24564408 968+
    www.pwc.com/me :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات

مكتب ديلويت آند توش )الشرق األوسط( وشركاه ش.م.ممدقق الحسابات
بناية منارة القرم، الطابق السادس، حي القرم
ص.ب: 258، والرمز البريدي 112 – سلطنة عمان

هاتف: 22354300 968+، والفاكس: 22354333 968+
 www.deloitte.com :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات

24



نشرة إصدار أسهم

البوسعيدي، ومنصور جمال وشركاؤهمالمستشار القانوني 
محامون ومستشارون في القانون

ص.ب رقم 686، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان
هاتف رقم: 4466 2481 968 +، فاكس رقم: 2256 2481 968 +

www.amjoman.com :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات

أو أتش آي ليو برنيتمستشار اإلتصال 
ص.ب رقم 889، الرمز البريدي 100 مسقط، سلطنة عمان

هاتف رقم: 6655 2463 968 +
www.ohileoburnett.com :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات

كيه 4 كيه ترينينج آند آدفايزوري اس ال خبير قطاع الطاقة المستقل 
74 آفيندا دي ماتشوبيشو 39 ب، أبتو 4-19، 28043 مادريد، اسبانيا 

هاتف رقم: 235149 606 34+
  www.k4kadvisory.com :الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات
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الفصل الرابع

ملخص مصاريف اإلصدار

ــف اإلصــدار  ــاه يوضــح تفاصيــل مصاري ــي. والجــدول أدن ــال عمان ــغ 545٫700 ري ــاه بمبل ــة المي ــركاء لتحلي ــف اإلصــدار التــي ســتتكبدها شــركة ب تقــدر مصاري
المقــدرة التــي ســتتكبدها الشــركة.

ريال عمانيالمصروفات المقدرة

285٫400أتعاب مدير اإلصدار

21٫000أتعاب وكالء االكتتاب

5٫000رسوم الهيئة العامة لسوق المال

42٫000رسوم شركة مسقط للمقاصة واإليداع 

11٫100أتعاب خبير قطاع الطاقة المستقل 

85٫500األتعاب والمصاريف القانونية 

20٫700أتعاب المحاسبين

70٫000نفقات اإلتصاالت واإلعالنات والدعاية 

5000مصروفات أخرى

545٫700إجمالي مصروفات الطرح

60٫418مصروفات الطرح المحصلة بواقع 2 بيسة عن كل سهم

الفــرق بيــن إجمالــي المصروفــات المقــدرة المتكبــدة ومصروفــات الطــرح المحصلــة بواقــع 2 بيســة 
485٫282عــن كل ســهم

تمّثــل المصروفــات المذكــورة أعــاله أرقامــا تقديريــة فقــط،  ويتضمــن ســعر الطــرح مبلغــا قــدره 2 بيســة تمثــل مصروفــات الطــرح للســهم الواحــد، وســتتم 
اإلســتفادة منهــا فــي ســداد جــزء مــن المصروفــات التــي ســتتكبدها الشــركة كمصروفــات طــرح األســهم، فيمــا ســيتحمل المســاهمون البائعــون أيــة 
مصاريــف إضافيــة تزيــد علــى ذلــك،  وإذا تــم االكتتــاب بجميــع األســهم المطروحــة البالغــة 30٫208٫800 ســهٍم، ســوف يبلــغ إجمالــي مصروفــات الطــرح التــي 
ســيتم تحصيلهــا عــن كل ســهم بواقــع 2 بيســة للســهم مبلًغــا وقــدره 60٫418 ريــال عمانــي، واذا كانــت مصروفــات الطــرح الفعليــة اقــل عــن المبلــغ 

المذكــور، ســتقوم الشــركة بــرد الفائــض إلــى حســاب االحتياطــي القانونــي أو أي احتياطــي آخــر ينشــأ وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة.

لالطالع على ملخص البيانات المالية المتوقعة للشركة، يرجى اإلطالع على الفصل الرابع عشر من هذه النشرة بعنوان »التوقعات المالية«.
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الفصل الخامس

الغرض من الطرح واستخدام العوائد

الغرض من الطرح

يعتــزم المســاهمون البائعــون تنفيــذ االكتتــاب العــام للوفــاء بالتزاماتهــم المنصــوص عليهــا فــي إتفاقيــة مؤسســي المشــروع التــي تقضــي بضــرورة 
طــرح نســبة 40 % علــى األقــل مــن أســهم رأس مــال الشــركة المصــدر لالكتتــاب العــام، وإدراجهــا للتــداول فــي بورصــة مســقط.

أطلقــت الحكومــة العمانيــة برنامجــً مكثفــً لتمكيــن المســتثمرين الدولييــن مــن المشــاركة فــي مشــاريع البنــى التحتيــة فــي ســلطنة عمــان. كمــا ارتــأت 
الحكومــة أيضــً ضــرورة إتاحــة الفرصــة للمســتثمرين العمانييــن للمشــاركة فــي هــذه المشــاريع ذات الطبيعيــة االســتراتيجية، وأبــرم المؤسســون اتفاقيــة 
مؤسســي المشــروع مــع شــركة الكهربــاء القابضــة بتاريــخ 2 مــارس 2016، قضــت بضــرورة أن يوفــر المؤسســون ضمانــات وتعهــدات محــددة لشــركة 
الكهربــاء القابضــة عــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه باعتبارهــا شــركة المشــروع التــي أسســها مؤسســو المشــروع بغــرض إبــرام اتفاقيــة شــراء الميــاه 

والشــروع فــي تطويــر المشــروع وتشــغيله وامتالكــه. 

ــاه بطــرح  ــركاء لتحليــة المي ــخ تأســيس شــركة ب ــع ســنوات مــن تاري وقضــت اتفاقيــة مؤسســي المشــروع بضــرورة أن يقــوم المؤسســون خــالل مــدة أرب
نســبة 40 % مــن أســهم الشــركة لالكتتــاب العــام. ووفقــً لذلــك، يعتــزم المســاهمون البائعــون طــرح عــدد 30٫208٫800 ســهٍم لالكتتــاب العــام أي مــا يعــادل 
نســبة 40 % مــن أســهم رأســمال الشــركة المصــدر. وفــي إطــار الوفــاء بهــذا االلتــزام، حصلــت الشــركة علــى الموافقــات الالزمــة لطــرح نســبة 40 % مــن أســهم 
رأســمالها المصــدر لالكتتــاب العــام، بمــا فــي ذلــك موافقــة الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه وفقــً ألحــكام المــادة 13 مــن قانــون القطــاع وموافقــة هيئــة 
تنظيــم الكهربــاء. وقــد أفــادت الشــركة للهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه برســالتها المؤرخــة فــي 10 ديســمبر 2019 ببيــع مــا نســبته 40 % مــن أســهم رأس 

المــال المصــدر مــن خــالل االكتتــاب العــام. 

وكتبــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه إلــى هيئــة تنظيــم الكهربــاء المعروفــة حاليــا باســم هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة برســالتها المؤرخــة فــي 10 
ديســمبر 2019، يطلبــون تأكيدهــم علــى أن االكتتــاب العــام لــن يكــون بمثابــة تغييــر فــي الســيطرة، وهــو إجــراء يتطلــب موافقــة هيئــة تنظيــم الكهربــاء 
بموجــب شــروط رخصــة التحليــة التــي ُمنحــت لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، وقــد أكــدت هيئــة تنظيــم الكهربــاء برســالتها المؤرخــة فــي 23 ديســمبر 2019 

بأنهــم ال يعتبــرون االكتتــاب العــام بمثابــة تغييــر فــي الســيطرة، وأنهــم ليــس لديهــم اعتــراض علــى االكتتــاب العــام.

استخدام حصيلة الطرح 

ال تمثــل األســهم المطروحــة لالكتتــاب العــام إصــدار أســهم جديــدة مــن قبــل الشــركة وإنمــا هــي عبــارة عــن بيــع جــزء مــن األســهم الحاليــة التــي يملكهــا 
المســاهمون البائعــون، ولذلــك، فــإن حصيلــة بيــع هــذه األســهم ســتؤول للمســاهمين البائعيــن بنســبة األســهم المطروحــة مــن قبلهــم، وســوف يتــم 
اســتغالل مبلــغ 2 بيســة التــي ســيتم تحصيلهــا عــن كل ســهم كمصاريــف إصــدار فــي ســداد جــزء مــن المصروفــات المتكبــدة ذات الصلــة باالكتتــاب العام.  
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الفصل السادس

أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها

ُنبذة

تــم تأســيس شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وتســجيلها كشــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة لــدى دائــرة الســجل التجــاري بــوزارة التجــارة والصناعــة وترويــج 
االســتثمار فــي 25 ينايــر 2016. وفــي  31 مايــو 2021 أصــدرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين قــرارًا قضــى بتحويــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مــن 

شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة.

ــركاء لتحليــة الميــاه فــي تصميــم محطــة لتحليــة الميــاه وتطويرهــا وتمويلهــا وتشــغيلها وصيانتهــا وتأمينهــا  ويتمثــل النشــاط الرئيســي لشــركة ب
ــركاء لتحليــة الميــاه هــي شــركة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل المســاهمين البائعيــن.  ــر بالذكــر أن شــركة ب وامتالكهــا فــي ســلطنة عمــان. ومــن الجدي
وبعــد االنتهــاء مــن إجــراءات االكتتــاب العــام وإذا تــم االكتتــاب فــي جميــع األســهم المطروحــة، ســيمتلك جمهــور المســتثمرين مــا نســبته 40 % مــن أســهم 

رأســمال الشــركة المصــدر.

كمــا هــو موضــح أدنــاه، حصلــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فــي الوقــت الحالــي علــى موافقــات وتصاريــح ُتعــّد أساســية والزمــة الســتمرارها فــي ممارســة 
أعمالهــا.

هيئة تنظيم الكهرباء )المعروفة اآلن باسم هيئة تنظيم الخدمات العامة(
ترخيص تحلية مياه ذات طبيعة خاصة

تاريخ سريان الترخيص: 1 يناير 2018

تاريخ انتهاء الصالحية: 1 يناير 2043

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار: شهادة السجل التجاري
رقم شهادة السجل التجاري: 1242376

تاريخ التسجيل: 25 يناير 2016

تاريخ انتهاء الصالحية: 23 ديسمبر 2025

األنشطة التجارية المسجلة: 461003: مكاتب التصدير واالستيراد، 360002: تحلية المياه

تاريخ تسجيل فرع الشركة ومحله:

رقم التسجيل: 45398290  )1(

تاريخ التسجيل: 9 مايو 2016  

محل الفرع: القرم/ بوشر/ محافظة مسقط  

رقم التسجيل: 45487943  )2(

تاريخ التسجيل: 14 سبتمبر 2017  

محل الفرع: القرم/ بوشر/ محافظة مسقط  

رقم التسجيل: 45519114  )3(

تاريخ التسجيل: 26 فبراير 2018  
محل الفرع: حي عاصم/ بركاء/ محافظة جنوب الباطنة  

غرفة تجارة وصناعة عمان: شهادة االنتساب
رقم االنتساب: 5915

تاريخ انتهاء الصالحية: 3 فبراير 2022

هيئة البيئة: ترخيص صرف المخلفات السائلة في البيئة البحرية
تاريخ اإلصدار: 2 سبتمبر 2021

تاريخ انتهاء صالحية الترخيص: 2 سبتمبر 2022

هيئة البيئة: ترخيص نشاط التحلية
تاريخ اإلصدار: 7 فبراير 2021

تاريخ انتهاء صالحية الترخيص: 7 فبراير 2024
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نشرة إصدار أسهم

عقد التأسيس والنظام األساسي

تتمثــل األهــداف الرئيســة لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، وفقــً لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة، فــي تطويــر محطــة لتحليــة الميــاه فــي واليــة 
بــركاء بمحافظــة جنــوب الباطنــة، وتمويلهــا وشــرائها وتشــييدها وامتالكهــا وتشــغيلها وصيانتهــا، باإلضافــة إلــى اســتخراج الميــاه وضخهــا وتخزينهــا 
وشــبكة توزيعهــا، والمعــدات واألنظمــة الفرعيــة الكهربائيــة المرتبطــة بهــا ومعداتهــا، وتســليم الشــركة الميــاه الصالحــة للشــرب وبيعهــا فــي ســلطنة 

عمــان. 

يمكــن االطــالع علــى صــورة عقــد التأســيس والنظــام األساســي لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فــي مقــر الشــركة المســجل وذلــك خــالل ســاعات الــدوام 
الرســمية.

القرارات التي أصدرتها الشركة

اتخذ المساهمون بالشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31 مايو 2021 القرارات التالية باإلجماع:

تحويــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مــن شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة والــذي بموجبــه ســيقوم المســاهمون  ) أ( 
البائعــون بطــرح نســبة معينــة مــن أســهم الشــركة لالكتتــاب العــام.

الموافقة على تعيين بنك مسقط ش م ع ع كمدير إصدار لالكتتاب العام. ) ب( 

الموافقة على تعيين مكتب البوسعيدي ومنصور جمال وشركاؤهم كمستشار قانوني للشركة ألغراض إجراءات االكتتاب العام. ) ج( 

الموافقة على تعيين شركة كيه 4 كيه ترينينج آند أدفايزوري اس ال كخبير مستقل في قطاع المياه ألغراض إجراءات االكتتاب العام. ) د( 

موافقة المساهمين البائعين على طرح نسبة 40 % من أسهم رأس مال الشركة المصدر لالكتتاب على النحو اآلتي: ) ه( 

عدد األسهم اسم المساهم
المملوكة قبل الطرح

عدد األسهم 
المطروحة

عدد األسهم المملوكة 
بعد الطرح

27٫187٫92010٫875٫16816٫312٫752شركة آي إنفايرونمنت انفستمنتس

20٫390٫9408٫156٫37612٫234٫564شركة سويز جروب اس ايه اس

20٫390٫9408٫156٫37612٫234٫564شركة كاهرابيل م م ح

7٫552٫2003٫020٫8804٫531٫320شركة دبليو جي تاول ش م م

75٫522٫00030٫208٫80045٫313٫200المجموع

تفويض عضوين  من أعضاء مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه للعمل معً لتنفيذ اإلجراءات التالية: ) و( 

الموافقــة والتوقيــع نيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى نشــرة اإلصــدار وغيرهــا مــن الوثائــق ذات الصلــة باالكتتــاب   
العــام.

ــدى الســلطات المختصــة والحصــول علــى  القيــام بــكل األعمــال األخــرى والتوقيــع علــى جميــع الوثائــق وتقديــم الطلبــات وتســجيل أي وثائــق ل  
التصاريــح والموافقــات نيابــة عــن الشــركة والمســاهمين البائعيــن التــي قــد تعتبــر الزمــة أو ضروريــة إلجــراءات االكتتــاب العــام بمــا فــي ذلــك إدراج 

أســهم الشــركة للتــداول فــي بورصــة مســقط.

تعيين شركة أو أتش آي ليو برنيت كمستشار اتصاالت لالكتتاب العام. ) ز( 

تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز ش م م كمدقق حسابات لالكتتاب العام. ) ح( 

الموافقــة علــى إدخــال التعديــالت المقترحــة علــى النظــام األساســي للشــركة وفقــا لمتطلبــات اللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال  ) ط( 
ووفقــً ألحــكام القوانيــن فــي ســلطنة عمــان فيمــا يتعلــق بالنظــام األساســي لشــركات المســاهمة العامــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون.

الموافقــة علــى المصروفــات التــي ســتتكبدها شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فيمــا يتعلــق باالكتتــاب العــام والتــي ســيتم ســدادها مــن مصاريــف  ) ي( 
اإلصــدار التــي يدفعهــا مقدمــو الطلبــات بواقــع )2( بيســة للســهم الواحــد، علــى أن يتحمــل المســاهمون البائعــون أي مصروفــات تتكبدهــا الشــركة 

فيمــا يتعلــق باالكتتــاب العــام والتــي تتجــاوز المصروفــات التــي يتــم تحصيلهــا بواقــع 2 بيســة للســهم الواحــد.

التصديق على كافة األعمال التي يقوم بها مجلس اإلدارة أويسندها فيما يتعلق باالكتتاب العام قبل تاريخ الجمعية العامة غير العادية. ) ك( 

استمرارية االلتزامات القائمة

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة، تســري جميــع التزامــات شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه القائمــة قبــل تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة عامــة وتظــل فــي 
ذمتهــا بعــد تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة.
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الفصل السابع

بيانات المساهمين في الشركة

ملكية أسهم شركة بركاء لتحلية المياه عند التأسيس

تأسســت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه برأســمال أولــي مصــرح بــه قــدره 2٫000٫000 ريــال عمانــي مقســم إلــى 2٫000٫000 ســهم عــادي بقيمــة )1( ريــال عمانــي 
للســهم، ورأســمال مصــدر قــدره 500،000 ريــال عمانــي مقســم إلــى 500،000 ســهم عــادي، والجــدول أدنــاه يوضــح تفاصيــل رأس المــال المصــدر لشــركة بــركاء 

لتحليــة الميــاه كمــا فــي تاريــخ تأسيســها.

عدد األسهم المملوكة اسم المساهم
)قيمة السهم ر.ع واحد(

النسبة المئوية من 
اإلجمالي

إجمالي قيمة األسهم 
المملوكة )ر.ع(

180٫00036180٫000شركة آي إنفايرونمنت انفستمنتس)1(

135٫00027135٫000شركة سويز انترناشيونال )2(

135٫00027135٫000شركة كاهرابيل م م ح)3(

50٫0001050٫000شركة دبليو جي تاول ش م م 

500٫000100500٫000المجموع

مالحظة:
)1(: طبقــا لشــروط اتفاقيــة مؤسســي المشــروع فإنــه قــد ُأجيــز لشــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة إيتوتشــو شــراء أســهم فــي شــركة بــركاء لتحليــة 

الميــاه باإلنابــة عــن شــركة إيتوتشــو.

ــم اســتحوذت الشــركة األم )ســويز جــروب( علــى أســهم ســويز  ــه اس، ث ــى ســويز انترناشــيونال اس اي ــه اس اســمها إل ــل 2016 غيــرت شــركة ديجريمونــت اس اي )2(: بقــرار المســاهمين فــي 28 إبري
انترناشــيونال فــي الشــركة فــي عــام 2021.

)3(: طبقــا لشــروط اتفاقيــة مؤسســي المشــروع فإنــه قــد ُأجيــز لشــركة كاهرابيــل م م ح وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة إنترناشــيونال بــاور اس ايــه شــراء أســهم فــي شــركة بــركاء 
لتحليــة الميــاه باإلنابــة عــن شــركة إنترناشــيونال بــاور اس ايــه.

ــل  ــاه قب ــة المي ــركاء لتحلي ــركة ب ــهم بش ــة األس ــل ملكي ــيس وتفاصي ــد التأس ــهم بع ــة األس ــي ملكي ــرات ف التغيي
االكتتــاب العــام

وافق المساهمون في شركة بركاء لتحلية المياه بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 25 فبراير 2021 على:

تجزئة األسهم وتعديل قيمة األسهم لتصبح 100 بيسة بدال من ريال عماني واحد.  )1(

زيــادة رأســمال الشــركة المصــدر إلــى 7٫552٫200 ريــال عمانــي مقســم إلــى 75٫522٫000 ســهم عــادي بقيمــة قدرهــا 100 بيســة لــكل ســهم، وهــو مــا يقــع   )2(
فــي حــدود رأس المــال المرخــص لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وذلــك عــن طريــق تحويــل 50% مــن مبلــغ قــروض المســاهمين البالــغ 18٫341٫222 دوالر 

أمريكــي )أي مــا يعــادل 7٫052٫200 ريــاال عمانيــا( علــى النحــو اآلتــي:

شــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت - ملبــغ 6٫602٫840 دوالرا أمريكيــا )أي مــا يعــادل 2٫538٫792 ريــاال عمانيــا( بموجــب قــروض   
المســاهمين.

شركة سويز انترناشيونال - ملبغ 4٫952٫130 دوالرا أمريكيا )1٫904٫094 رياال عمانيا( بموجب قروض المساهمين.  

شركة كاهرابيل م م ح - مبلغ 4٫952٫130 دوالرا أمريكيا )1٫904٫094 رياال عمانيا( بموجب قروض المساهمين.  

شركة دبليو جي تاول ش م م - ملبغ 1٫834٫122 دوالرا أمريكيا )705٫220 رياال عمانيا( بموجب قروض المساهمين.  

ــادة رأس المــال، واعتمــدت  ــادة رأســمال الشــركة المصــدر للمســاهمين بنســبة مســاهمتهم قبــل زي ــدة الناشــئة عــن زي وقــد ُخصصــت األســهم الجدي
بورصــة مســقط بقرارهــا اإلداري رقــم 2021/44 طلــب شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بخصــوص تســجيل تجزئــة قيمــة الســهم مــن ريــال عمانــي واحــد إلــى 100 

بيســة.

الغرض من زيادة رأس المال يكمن في:

الوفاء بمتطلبات الحد األدنى من رأس المال المصدر المحدد لشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان.  )1(

توفير تمويل إضافي ألعمال شركة بركاء لتحلية المياه بوجه عام.  )2(
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نشرة إصدار أسهم

الجدول أدناه يوضح ملكية أسهم شركة بركاء لتحلية المياه بعد تحويل قروض المساهمين إلى أسهم:

عدد األسهم المملوكة اسم المساهم
)القيمة العادلة 100 بيسة(

النسبة المئوية من 
اإلجمالي 

إجمالي قيمة األسهم 
المملوكة )ر.ع(

27٫187٫920362٫718٫792شركة آي إنفايرونمنت انفستمنتس

20٫390٫940272٫039٫094شركة سويز جروب* 

20٫390٫940272٫039٫094شركة كاهرابيل م م ح

7٫552٫20010755٫220شركة دبليو جي تاول ش م م 

75٫522٫0001007٫552٫200المجموع

*في 2 ديسمبر 2021 باعت سويز انترناشيونال أسهمها في الشركة إلى الشركة األم )سويز جروب(.

ولمــا كان مــن المقتــرح إعــادة هيكلــة مجموعــة شــركات ســويز عــن طريــق اتفاقيــة شــراء األســهم المؤرخــة فــي 22 نوفمبــر 2021، فقــد وافقــت شــركة ســويز 
انترناشــيونال علــى بيــع كامــل أســهمها البالغــة 20٫390٫940 ســهما فــي الشــركة بمــا يمثــل نســبة ســويز انترناشــيونال الكاملــه فــي الشــركة )27%( إلــى 
شــركتها األم )ســويز جــروب(. تــم إنجــاز البيــع فــي 6 ديســمبر 2021 وعندهــا خرجــت ســويز انترناشــيونال مــن قائمــة المســاهمين وحلــت محلهــا شــركة 
ســويز جــروب. وقــد تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات الالزمــة إلجــازة البيــع قبــل حدوثــه، بمــا فــي ذلــك: )1( موافقــة شــركة الكهربــاء القابضــة بموجــب 
رســالتها المؤرخــة فــي 22 ســبتمبر 2021، )2( وموافقــة هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة بموجــب رســالتها المؤرخــة فــي 3 نوفمبــر 2021، )3( وموافقــة 
المســاهمين بقرارهــم باإلجمــاع فــي الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي 25 أكتوبــر 2021، علــى عمليــة تحويــل األســهم )4( وموافقــة المقرضيــن وفــق 

شــروط مســتندات التمويــل بالرســالة المؤرخــة فــي  24 أكتوبــر 2021.

وبمجــرد دخولهــا ضمــن المســاهمين أصبحــت شــركة ســويز جــروب طرفــا فــي جميــع مســتندات المشــروع ذات الصلــة ومســتندات التمويــل، كمــا تعهــدت 
بااللتــزام بالتزامــات شــركة ســويز انترناشــيونال المتصلــة بالشــركة الناشــئة قبــل أن ُتصبــح ســويز جــروب مســاهما فيهــا.

الرسم البياني أدناه يوضح نسبة مساهمة المساهمين في شركة بركاء لتحلية المياه قبل اكتمال إجراءات االكتتاب العام:

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠ ٪١٠٠

٪٢٧

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٢٧ ٪٣٦

٪١٠٠

إنجي. أس. أيه.
فرنسا

إليكترابيل. أس. أيه.
بلجيكا

إنترناشيونال باور ليمتد
المملكة المتحدة

إنترناشيونال باور(زيبرا)
ليمتد المملكة المتحدة

جي. دي. بي سويز أي. بي
لوكسمبرج سارل،

لوكسمبرج

إنترناشيونال باور أس. أيه
(فرع دبي) بلجيكا

كاهرابيل . م.م.ح
ا�مارات العربية المتحدة

سويز. أس. أيه. 
فرنسا

سويز. جروب.
أس. أيه. أس.  فرنسا

إيتوتشو. كوربوريشن. 
اليابان

إيتوتشو.يوروب.
بي. إل. سي. 

المملكة المتحدة

أي. إنفايرونمنت
انفستمنت ليمتد 

المملكة المتحدة

أي. إنفايرونمنت انفستمنت
ميدل إيست ليمتد 

المملكة المتحدة

٪١٠

دبليو. جى. تاول ش.م.م. 
ُعمان

شركة بركاء لتحلية المياه. ش.م.ع.ع
ُعمان
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ملكية األسهم بعد االكتتاب العام

الجــدول أدنــاه يوضــح ملكيــة أســهم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بعــد اكتمــال إجــراءات االكتتــاب العــام بافتــراض أن جميــع األســهم المطروحــة لالكتتــاب 
العــام قــد تــم بيعهــا؛ بحيــث ســيظل رأس المــال المصــدر للشــركة عنــد 7٫552٫200 ريــال عمانــي.

 عدد األسهماسم المساهم
المملوكة 

النسبة المئوية من 
اإلجمالي )%(

إجمالي قيمة األسهم 
المملوكة )ر.ع(

16٫312٫75221٫61٫631٫275شركة آي إنفايرونمنت انفستمنتس

12٫234٫56416٫21٫223٫456شركة سويز جروب

12٫234٫56416٫21٫223٫456شركة كاهرابيل م م ح

4٫531٫3206453٫132شركة دبليو جي تاول ش م م

30٫208٫800403٫020٫880جمهور المستثمرين

75٫552٫0001007٫552٫200المجموع

الرسم البياني أدناه يوضح نسبة مساهمة المساهمين في شركة بركاء لتحلية المياه بعد اكتمال إجراءات االكتتاب العام.

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠ ٪١٠٠

٪١٦٫٢

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٦٫٢ ٪٢١٫٦

٪١٠٠

إنجي. أس. أيه.
فرنسا

إليكترابيل. أس. أيه.
بلجيكا

إنترناشيونال باور ليمتد
المملكة المتحدة

إنترناشيونال باور(زيبرا)
ليمتد المملكة المتحدة

جي. دي. بي سويز أي. بي
لوكسمبرج سارل،

لوكسمبرج

إنترناشيونال باور أس. أيه
(فرع دبي) بلجيكا

كاهرابيل . م.م.ح
ا�مارات العربية المتحدة

سويز. أس. أيه. 
فرنسا

سويز. جروب.
أس. أيه. أس.  فرنسا

إيتوتشو. كوربوريشن. 
اليابان

إيتوتشو.يوروب.
بي. إل. سي. 

المملكة المتحدة

أي. إنفايرونمنت
انفستمنت ليمتد 

المملكة المتحدة

أي. إنفايرونمنت انفستمنت
ميدل إيست ليمتد 

المملكة المتحدة

٪٦

دبليو. جى. تاول ش.م.م. 
ُعمان

٪٤٠

جمهور المستثمرين

شركة بركاء لتحلية المياه. ش.م.ع.ع
ُعمان
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نشرة إصدار أسهم

نبذة تاريخية موجزة عن المساهمين البائعين:

  شركة آي إنفايرونمنت انفستمنتس ميدل ايست ليمتد

ُأسســت شــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت ليمتــد، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل لصالــح إيتوتشــو كوربوريشــن، وقــد ُأسســت لغــرض 
االســتثمار فــي قطــاع الميــاه وقطــاع األعمــال المرتبــط بالبيئــة. وُتعــد شــركة إيتوتشــو إحــدى أكبــر الشــركات اليابانيــة فــي مجــال التجــارة واالســتثمار، وقــد 
شــملت أعمالهــا التجــارة المحليــة، واالســتيراد والتصديــر، والتجــارة الدوليــة لباقــة متنوعــة مــن المنتجــات؛ كاألقمشــة والمنســوجات، واآلالت، والفلــزات 
والمعــادن، والطاقــة، والمــواد الكيميائيــة، واألطعمــة، والمنتجــات العامــة، والعقــارات، وتقنيــة المعلومــات واالتصــال، والتمويــل، واألنشــطة االســتثمارية فــي 
اليابــان وفــي بلــدان مــا وراء البحــار. طبقــا لشــروط اتفاقيــة مؤسســي المشــروع فإنــه قــد ُأجيــز لشــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس شــراء أســهم فــي 

شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه باإلنابــة عــن شــركة إيتوتشــو. 

ويشــهد لشــركة إيتوتشــو ســجل حافــل باإلنجــازات والخبــرات حققتهــا فــي قطــاع الميــاه علــى مــدار 30 ســنة، وهــي ماضيــة بخطــوات ســريعة فــي توســعة 
أعمالهــا لتشــمل الميــاه وقطــاع إدارة المخلفــات وذلــك ِلمــا حققتــه الشــركة مــن خبــرات اكتســبتها مــن تشــغيل محطــات تحليــة الميــاه فــي بلــدان الشــرق 
األوســط. وامتــد أعمــال الشــركة لتشــمل تشــغيل مناطــق االمتيــاز والتخصيــص، وميــاه التحليــة، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، والعمــل بنظام التشــييد 
والتشــغيل والبيــع، ونظــام التشــييد والتشــغيل والتملــك، وأنظمــة عقــود التصميــم والشــراء والبنــاء، وأنظمــة اتفاقيــات التشــغيل والصيانــة، ونظــام 

اتفاقيــات الخدمــات - وكلهــا أعمــال تقــوم بهــا الشــركة علــى نطــاق عالمــي، فأعمالهــا فــي أســتراليا، وســلطنة عمــان، والمملكــة المتحــدة.
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  شركة سويز جروب اس ايه اس )سويز جروب(

هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة ســويز اس ايــه، وقــد اســتحوذت فــي تاريــخ 6 ديســمبر 2021 علــى أســهٍم فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه 
مــن الشــركة التابعــة لهــا )ســويز انترناشــيونال( المعروفــة ســابقا باســم ديجريمونــت اس ايــه اس. ســويز اس ايــه هــي إحــدى الشــركات الرائــدة عالميــا فــي 
مجــال سلســلة القيمــة الخاصــة بالخدمــات البيئيــة؛ فلديهــا مــن العامليــن مــا يقــرب مــن 90٫000 موظــف موزعيــن علــى خمــس قــارات، وتاريــخ المجموعــة التــي 
تنتمــي إليهــا يصــل إلــى 150 ســنة. وهــذه الخدمــات البيئيــة تشــمل تصميــم البنــى األساســية وتشــييدها وتشــغيلها، وتقديــم االستشــارات والخدمــات 

الذكيــة والرقميــة والطاقــة المســتدامة وأنشــطة إدارة المــوارد.

ــز أدائهــم البيئــي واالقتصــادي بمــا  ــات بمــا يمّكــن المــدن والصناعــات مــن تحســين إدارتهــم للمــوارد وتعزي ــاه وإدارة النفاي والشــركة تقــدم حلــول المي
ــول المبتكــرة. ــة والحل ــات الرقمي ــات التقني ــر وإمكان يتماشــى مــع المعايي

كمــا تقــدم الشــركة ومجموعــة شــركاتها خدمــات الصــرف الصحــي ألكثــر مــن 64 مليــون شــخص، وُتنتــج 7٫1 مليــون متــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب، وُتســهم 
شــركة ســويز اس ايــه كذلــك فــي تنميــة االقتصــاد عــن طريــق خلــق نحــو 200٫000 فرصــة عمــل بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي كل عــام، وتوفيــر مــوارد 
جديــدة عــن طريــق إنتــاج 4٫2 مليــون طــن مــن المــواد الخــام الثانويــة. وقــد أكملــت ســويز اس ايــه مــا يزيــد عــن 250 محطــة مــن محطــات تحليــة الميــاه حــول 
العالــم. وتهــدف ســويز اس ايــه إلــى إيجــاد حلــول مســتدامة بنســبة 100% بحلــول عــام 2030 بحيــث يكــون لهــذه الحلــول األثــر اإليجابــي علــى البيئــة والصحــة 
والمنــاخ. وتغطــي أنشــطة شــركة ســويز اس ايــه الســوق المحليــة وتقــدم خدماتهــا إلــى جميــع القطاعــات. وبلغــت إيــرادات ســويز اس ايــه فــي عــام 2020 

نحــو 17٫2 مليــار يــورو.

دعمــت شــركة ســويز اس ايــه ومجموعــة شــركاتها الجهــات الرســمية فــي الشــرق األوســط وباقــي القطاعــات لمــدة 70 ســنة أمضتهــا فــي تطويــر حلــول 
خاصــة لمواجهــة تحديــات إدارة الميــاه والنفايــات.

فأسســت هــي ومجموعــة شــركاتها العديــد مــن مشــاريع البنيــة األساســية والخدمــات البيئيــة فــي الشــرق األوســط، وأهــم أعمالهــا فــي المنطقــة هــي 
كمــا يلــي:

ســلطنة عمــان: مشــروع تشــييد محطــة بــركاء وتشــغيلها لمــدة عشــرين ســنة وتملكهــا، وهــي أكبــر محطــة لتحليــة الميــاه فــي الســلطنة. وترفــد 
المحطــة إلــى ثلــث قاطنــي مســقط مياهــا صالحــة للشــرب بســعة إنتاجيــة تبلــغ 281٫000 متــر مكعــب مــن الميــاه يوميــا، وذلــك لتلبيــة احتياجــات 1٫5 مليــون 
شــخص مــن الميــاه يوميــا. وتولــت ســويز انترناشــيونال )اآلن ســويز جــروب( تشــييد المحطــة، هــذا باإلضافــة إلــى كونهــا أحــد المؤسســين، وأمــا المحطــة 

فتشــغلها شــركة ســويز ش م م وهــي شــركة محليــة تأسســت للتشــغيل والصيانــة.

ــدة فــي الســلطنة فــي مجــال استكشــاف وإنتــاج  وقــد ُمنحــت شــركة تابعــة لشــركة ســويز جــروب مــن قبــل شــركة تنميــة نفــط عمــان - الشــركة الرائ
النفــط والغــاز - عقــدا لمعالجــة 40٫000 متــر مكعــب مــن الميــاه المنتجــة اآلتيــة مــن حقــول النفــط فــي منطقــة ريمــا، وتبعــد عــن العاصمــة مســقط مــن ناحيــة 
الجنــوب حوالــي 700 كيلــو متــر، بحيــث يْتَبــع العقــد نظــام التصميــم، والتشــييد، والتملــك، والتشــغيل، والصيانــة. وســتقوم شــركة ســويز جــروب بموجــب 
العقــد المشــار إليــه بصفتهــا المســاهم الرئيســي بنســبة 51% مــن األســهم بتمويــل نظــام األراضــي الرطبــة وبــرك )أحــواض( التبخــر الســطحي وتشــييده 

وتشــغيله علــى امتــداد أكثــر مــن 400 هكتــار ولمــدة 20 ســنة.

ومشــاريع شــركة ســويز اس ايــه فــي قطــاع معالجــة النفايــات فــي الســلطنة كثيــرة متعــددة، فمنــذ عــام 2010 قدمــت دعمهــا للســلطنة مــن خــالل تشــييد 
العديــد مــن محطــات معالجــة النفايــات البلديــة والصناعيــة فــي البــالد، باإلضافــة إلــى تشــغيلها وإدارتهــا. وتشــرف شــركة ســويز اس ايــه علــى تشــغيل أربــع 
محطــات صناعيــة لمعالجــة النفايــات، حيــث تتلقــى تلــك المحطــات 60% مــن إجمالــي النفايــات المنتجــة فــي الســلطنة. ومــن بيــن تلــك المحطــات؛ محطــة 
النفايــات الصلبــة التابعــة لبلديــة العامــرات، ومؤخــرا أضافــت إلــى إنجازاتهــا تشــغيل محطــة بــركاء وصيانتهــا، ومحطــة معالجــة النفايــات الخطــرة بصحــار، 
ومحطــة معالجــة النفايــات البلديــة والصناعيــة بالدقــم. وتشــمل محطتــي العامــرات وبــركاء أنظمــة الســتيعاب الغــاز الحيــوي المنبعــث وذلــك لتقليــل 

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة.
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اإلمــارات العربيــة المتحــدة: تعمــل شــركة ســويز اس ايــه مــن خــالل مجموعــة شــركاتها فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ عــام 1977 مــن خــالل شــركة 
ــم لتحليــة الميــاه بنظــام  ــه أول محطــة فــي العال ــات. وقــد أسســت شــركة ســويز اس اي تراشــو ش ذ م م، وهــي أول شــركة إماراتيــة خاصــة إلدارة النفاي
التقنيــة الهجينــة فــي إمــارة الفجيــرة، ومنــذ ذلــك الحيــن أكملــت المجموعــة محطــة مرفــأ للتناضــح العكســي بســعة 140٫000 متــر مكعــب يوميــا، كمــا شــيدت 
محطــة تجريبيــة لتحليــة الميــاه تعمــل بتقنيــة عاليــة وبنظــام الطاقــة المتجــددة فــي إمــارة أبــو ظبــي، وتأتــي المحطــة ضمــن برنامــج التحليــة التجريبــي 

الــذي أعلنــت عنــه شــركة مصــدر بهــدف اختبــار التقنيــات المســتخدمة فــي تحليــة ميــاه البحــر وتطويرهــا لعلهــا قــد تعمــل بنظــام الطاقــة المتجــددة.

المملكــة العربيــة الســعودية: تعمــل شــركة ســويز اس ايــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 1950 مــن خــالل مجموعــة شــركاتها، وهــي 
تقــدم خدماتهــا فــي هندســة اإلنشــاءات الهيدروليكيــة وخدمــات الميــاه إلــى الجهــات البلديــة والصناعــات المحليــة، ومــن بيــن تلــك المشــاريع؛ أبرمــت 
شــركة ســويز اس ايــه مــع شــركة الميــاه الوطنيــة عقــدا إلدارة خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي جــدة لمــدة 7 ســنوات. واســتحوذت شــركة ســويز اس ايــه 
مؤخــرا علــى حصــة األغلبيــة فــي شــركة تطويــر البيئــة المحــدودة، وهــي شــركة كبيــرة إلدارة النفايــات الخطــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وموقعهــا 

منطقــة الجبيــل.

قطــر: ُتعــد شــركة ســويز اس ايــه إحــدى شــركات التشــغيل الرائــدة فــي قطــر مــن حيــث حجــم الميــاه المعالجــة، وقــد شــيدت وشــغلت بنجــاح محطــات 
لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي منطقــة غــرب الدوحــة بســعة )245٫500 متــر مكعــب فــي اليــوم(، وُتعــد المحطــة هــذه أكبــر محطــات معالجــة ميــاه 
الصــرف الصحــي، وفــي منطقــة لوســيل بســعة )60٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم(، وفــي مدينــة البــروة بســعة )15٫500 متــر مكعــب فــي اليــوم(، وقطــر غــاز للغــاز 

الطبيعــي المســال، ومؤخــرا أعــادت ســويز تأهيــل بحيــرة الكرعانــة مــن خــالل عقــد معالجــة التربــة.

الكويــت: تشــغل شــركة ســويز ووتــر تيكنولوجيــزي آنــد سولوشــنز أكبــر محطــة مــن نوعهــا فــي العالــم لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي منطقــة 
الصليبيــة بســعة )600٫000 متــر مكعــب يوميــا(، ومعالجــة ميــاه الصــرف البلديــة بكفــاءة تخطــت المعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة.

ــدور لتحليــة ميــاه البحــر التــي تعمــل بتقنيــة  ــه مــن خــالل مجموعــة شــركاتها فــي البحريــن محطــة ال ــن: شــيدت شــركة ســويز اس اي ــة البحري مملك
التناضــح العكســي، وموقعهــا فــي الســاحل الجنوبــي الغربــي لمملكــة البحريــن، وســعتها اليوميــة 218٫000 متــر مكعــب، والمحطــة هــذه جــزء مــن مشــروع 
كبيــر أرســته شــركة الــدور للكهربــاء والميــاه بعقــد التشــييد والتملــك والتشــغيل علــى شــركة إنجــي/ جــي آي ســي كونســورتيوم، حيــث يتضمــن 

المشــروع محطــة إلنتــاج الكهربــاء )محطــة تعمــل بنظــام الغــاز لتوليــد 1٫234 ميغــاواط( وأخــرى إلنتــاج ميــاه التحليــة.

 https://www.suez.com  :ستجدون مزيدا من المعلومات عن شركة سويز اس ايه ومجموعة شركات سويز متاحة على موقعها االلكتروني التالي

فــي 30 يونيــو 2021 وافــق الشــركاء فــي شــركة ســويز اس ايــه فــي الجمعيــة العامــة العاديــة علــى عــرض شــركة فيوليــا انفايرونمنــت اس ايــه بالســيطرة 
واالســتحواذ علــى شــركة ســويز اس ايــه جــروب، ومــن المتوقــع أن ُينجــز االســتحواذ فــي بدايــة عــام 2022.

وقــد ُطلــب مــن شــركة ســويز اس ايــه أن تقــوم ببعــض الترتيبــات قبــل إنجــاز صفقــة اســتحواذ شــركة فيوليــا منهــا إعــادة الهيكلــة الداخليــة بحيــث تســمح 
لشــركة ســويز انترناشــيونال بتحويــل كامــل حصتهــا فــي الشــركة إلــى الشــركة األم ســويز جــروب.

وقــد تــم نقــل حصــص شــركة ســويز انترناشــيونال إلــى ســويز جــروب واتخــاذ بعــض اإلجــراءات الرســمية األخــرى علــى نحــو مــا تمــت اإلشــارة إليــه أعــاله. 
ــا بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ علــى األســهم فــي الشــركة )مــن خــالل ســويز جــروب(.  وســتملك شــركة فيولي

التالــي االلكترونــي  الموقــع  علــى  متاحــة  ايــه  اس  فيوليــا  شــركة  إلــى  ايــه  اس  ســويز  شــركة  بيــع  مقتــرح  عــن  المعلومــات  مــن  مزيــدا   ســتجدون 
 https://www.suez.com:وموقع شركة سويز اس ايه االلكتروني التالي )www.euronext.com(

  شركة دبليو جي تاول ش م م
تأسســت شــركة دبليــو جــي تــاول ش م م فــي عــام 1866، وهــي إحــدى أكبــر مجموعــة شــركات فــي الســلطنة ِلمــا لهــا مــن أنشــطة فــي ســبعة مجــاالت 
مهمــة: التعزيــز، والهندســة، واإلنشــاءات، والعقــارات، والخدمــات والتجــارة، والمنتجــات االســتهالكية، وتجــارة الســيارات. وللشــركة أعمــال فــي بقيــة دول 
الخليــج وفــي الهنــد، ولهــا مشــاريع شــراكة ناجحــة فــي العقــارات والســلع ســريعة االســتهالك، واإلنشــاءات، والتصنيــع، والهندســة، والخدمــات الصناعيــة 

وخدمــات التوزيــع، وتتضمــن بعــض تلــك الشــراكات الناجحــة: نســتله، ويونيليفــر، وويلمنســون

 www.wjtowell.com :ستجدون مزيدا من المعلومات عن شركة دبليو جي تاول متاحة على موقعها االلكتروني التالي

  شركة كاهرابيل م م ح 
هــي مؤسســة منطقــة حــرة ُأسســت بموجــب قوانيــن المنطقــة الحــرة لمطــار دبــي، وهــي شــركة مملوكــة مــن قبــل شــركة انترناشــيونال بــاور اس ايــه، 
واألخيــرة جــزء مــن إينرجــي جــروب إنجــي، وهــي مرجــع عالمــي فــي الطاقــة منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة وخدماتهــا بإيــرادات وصلــت فــي عــام 2020 إلــى 
55٫8 مليــار يــورو، وبقــوى عاملــة بلغــت 170٫000 موظــف. وطبقــا لشــروط اتفاقيــة مؤسســي المشــروع فإنــه قــد ُأجيــز لشــركة كاهرابيــل م م ح وهــي شــركة 
تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة إنترناشــيونال بــاور اس ايــه شــراء أســهم فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه باإلنابــة عــن شــركة إنترناشــيونال بــاور اس ايــه.

تعمــل شــركة إنجــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ أكثــر مــن 20 ســنة، وهــي مــن أسســت أعمــال الطاقــة والميــاه المســتقلة فــي المنطقــة 
بدايــة بمشــروع منــح فــي ســلطنة عمــان. وتحظــى شــركة إنجــي بحافظــة اســتثمارية فــي المنطقــة مــن خــالل توليــد طاقــة كهربائيــة بســعة 28٫5 
غيغــاواط، ومــن خــالل تحليــة الميــاه بســعة يوميــة تقــدر بنحــو 1٫300 مليــون غالــون إمبراطــوري فــي اليــوم، وهــي رائــدة فــي مجــال خدمــات الطاقــة، وتملــك 
حصــة بواقــع 40% فــي إحــدى شــركات التبريــد فــي المنطقــة؛ واســمها تبريــد. ولهــا فــي ســلطنة عمــان حصــص فــي محطتــي بــركاء 2 وصحــار 1 للطاقــة 
والميــاه المســتقلتين، ولهــا أيضــا حصــص فــي محطــات الطاقــة المســتقلة فــي الرســيل والكامــل وبــركاء 3 وصحــار 2، وأخيــرا فــي محطــة بــركاء 4 للميــاه 
ــر بالذكــر أن المجموعــة تملــك مــا نســبته 70% فــي شــركة إنجــي ســتومو )ســويز-تراكتبل للعمليــات والصيانــة عمــان ش م م(،  المســتقلة. ومــن الجدي

وهــي أكبــر الشــركات العاملــة فــي ســلطنة عمــان فــي مجــال تقديــم خدمــات التشــغيل والصيانــة المتخصصــة فــي قطــاع الطاقــة.
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نشرة إصدار أسهم

وُتعــد شــركة إنجــي مرجعــا عالميــا فــي الطاقــة منخفضــة الكربــون والخدمــات المتعلقــة بهــا، وهــي ملتزمــة وموظفوهــا وعمالؤهــا وشــركاؤها وأصحــاب 
المصالــح فيهــا بتســريع وتيــرة االنتقــال إلــى بيئــة تتــم فيهــا معادلــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وذلــك مــن خــالل خفــض اســتهالك الطاقــة وحلــول 
صديقــة للبيئــة. وقــد اســتلهمت مــن الغــرض الــذي تصبــوا إليــه مــا يعــزز أداءهــا االقتصــادي بتأثيــر إيجابــي علــى األشــخاص والكوكــب، فهــي تســتخدم 

أعمالهــا األساســية )أنشــطة الغــاز والطاقــة المتجــددة والخدمــات المتعلقــة بهــا( لتقديــم حلــول تنافســية إلــى عمالئهــا.

القيود المفروضة على المساهمين البائعين

تنطبق القيود الواردة أدناه على المساهمين البائعين بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع:

االحتفاظ باألسهم قبل المساهم
االكتتاب العام

االحتفاظ باألسهم بعد االكتتاب العام 
إلى السنة الثالثة من تاريخ التشغيل 

التجاري )إلى 13 يونيو 2021(

 - )المؤســس  ايســت  ميــدل  انفســتمنتس  إنفايرونمنــت  آي 
إتوتشــو( شــركة 

%36%21

12%27%سويز جروب

270%كاهرابيل م م ح )شركة إنترناشيونال باور اس ايه(

100%دبليو جي تاول ش م م

وُتطبق القيود التالية على المساهمين البائيعن طبقا التفاقية االحتفاظ باألسهم:

االحتفاظ باألسهم قبل المساهم
االكتتاب العام

االحتفاظ باألسهم بعد 
االكتتاب العام إلى السنة 
الثالثة من تاريخ التشغيل 
التجاري )إلى 13 يونيو 2021(

االحتفاظ باألسهم بعد 
االكتتاب العام إلى السنة 

السابعة من تاريخ التشغيل 
التجاري )إلى 13 يونيو 2025(

آي إنفايرونمنت انفستمنتس ميدل 
ايست )المؤسس - شركة إتوتشو(

%35%21%8

8%12%21%سويز جروب

كاهرابيل م م ح )شركة إنترناشيونال 
باور اس ايه(

000

000دبليو جي تاول ش م م

ال ُيسمح لشركة سويز جروب ببيع أسهمها في الشركة إلى الغير بعد سبع سنوات من تاريخ التشغيل التجاري إال بعد إستيفائها الشروط اآلتية:

أن يبلغ الحد األدنى لصافي قيمتها الموحدة 100٫000٫000 دوالر أمريكي. )أ ( 

أن يكــون قــد تملكهــا أو شــغلت لمــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات خــالل العشــر ســنوات الماضيــة محطــة لتحليــة الميــاه بســعة قدرهــا 20 مليــون  )ب ( 
غالــون إمبراطــوري فــي اليــوم كحــد أدنــى.

ال ُيســمح لشــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت ببيــع أســهمها فــي الشــركة إلــى الغيــر اال بعــد ســبع ســنوات مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري 
شــريطة  أن يكــون الحــد األدنــى لصافــي قيمتهــا الموحــدة 100٫000٫000 دوالر أمريكــي.

ويجــوز لشــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت وشــركة ســويز جــروب بيــع أي عــدد مــن أســهمهم بعــد الســنة الســابعة مــن تاريــخ التشــغيل 
التجــاري، أي فــي 13 يونيــو 2025، شــريطة موافقــة جميــع المقرضيــن علــى ذلــك خطيــا قبــل إجــراء البيــع، وهــذا بغــض النظــر عــن القيــود التــي فرضتهــا 

اتفاقيــة االحتفــاظ باألســهم علــى قــدرة المســاهمين البائعيــن علــى بيــع أســهمهم فــي الشــركة.
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المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين

ــر اإلصــدار( فــي عمليــة إشــراك المســتثمرين مــن خــالل االجتمــاع مــع كبــار المســتثمرين والمؤسســات ولقــد  ــى جنــب مــع مدي ــا إل شــرعت الشــركة )جنب
تــم جمــع وجهــات نظــر هــؤالء المســتثمرين حــول وضــع الشــركة ونقــاط قوتهــا ونقــاط ضعفهــا والعائــدات المتوقعــة للمســتثمرين. وفــي وقــت الحــق، 
انخرطــت الشــركة بشــكل أوثــق مــع شــركة الشــركة الوطنيــة للطاقــة والميــاه ش.م.م وبنــك مســقط ش.م.ع.ع  كمســتثمرين  مؤسســين رئيســيين 
للطــرح. وقــد تلقــت الشــركة مــن المســتثمرين المؤسســين الرئيســيين تعهــدات نهائّيــة لغــرض االكتتــاب عنــد الحــد األعلــى لنطــاق الســعري،  كمــا وافــق 
كل مــن المســتثمرين المؤسســين الرئيســيين عــدم بيــع االســم المخصصــة لهــم  قبــل مــرور 90 يومــا مــن تاريــخ اإلدراج )"فتــرة حجــز األســهم"(،  وتــرى 

الشــركة االتــي: 

)1( لــدى المســتثمرين المؤسســين الرئيســيين المعرفــة والخبــرة الوثيقــة فــي قطــاع الميــاه والطاقــة العمانــي نظــرا لمشــاركتهم فــي مشــاريع أخــرى مــن 
هــذا القطــاع فــي أعمــال عديــدة، كأن يكــون المســاهم المؤســس، والمشــاركة فــي العمليــات، وذلــك كمقــرض لهــذا النــوع مــن المشــاريع فــي ســلطنة 

عمــان، وكمســتثمر فــي شــركات أخــرى فــي قطــاع الميــاه والطاقــة فــي عمــان،

)2( االستفادة من خبرة المستثمرين المؤسسين الرئيسيين في هذا القطاع حيث إنه ستساعد على رفع مكانة الشركة،

)3( داللة مشاركة هؤالء المستثمرين  المؤسسين الرئيسيين على ثقتهم في أعمال الشركة وأهدافها.

قــد يســتفيد مقدمــو الطلبــات بمعرفــة قيمــة الســعر المقبــول مــن قبــل المســتثمرين المؤسســين الرئيســيين وقــد يتأكــدون مــن اســتمرار مســاهمة 
المســتثمرين المؤسســين الرئيســيين بعــد اإلدراج المســتحق خــالل فتــرة اإلغــالق. وقــد وافقــت الشــركة علــى تخصيــص 6٫041٫600 ســهم مــن األســهم 
المطروحــة ليتــم تخصيصهــا إلــى المســتثمرين المؤسســين الرئيســيين بســعر الطــرح وذلــك مــن األســهم المخصصــة للمرحلــة األولــى،  ويوضــح الجــدول 

األتــي تفاصيــل أســهم الطــرح التــي ســيتم تخصيصهــا لــكل مســتثمر:

النسبة المئوية من عدد األسهم المخصصة اسم المساهم المؤسسي الرئيسي
أسهم الطرح

النسبة المئوية من رأس 
مال الشركة المصدر

4%10%3٫020٫800الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م

4%10%3٫020٫800بنك مسقط ش.م.ع.ع

8%20%6٫041٫600المجموع

نبذة موجزة عن المستثمرين المؤسسين الرئيسيين

  الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م

تعــّد الشــركة الوطنيــة للطاقــة والميــاه ش.م.م شــركة خاصــة تأسســت فــي عــام 1997. وهــي الــذراع االســتثماري لمجموعــة بهــوان الهندســية؛ وتشــارك 
فــي مشــاريع خصخصــة الميــاه فــي ســلطنة عمــان. إضافــة إلــى ذلــك تشــارك الشــركة فــي األنشــطة التجاريــة فــي قطاعــات الطاقــة والميــاه والقطاعــات 

األخــرى ذات الصلــة بقطــاع الميــاه. 

وكانــت  الشــركة الوطنيــة للطاقــة والميــاه المســاهم المؤســس لشــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه ش.م.ع.ع، وكانــت نســبة األســهم التــي تملكهــا هــي 
45% ثــم ُخفضــت بعــد ذلــك إلــى 29٫25% بعــد االكتتــاب العــام الــذي خاضتــه شــركة الشــرقية، وبعــد تأســيس شــركة الشــرقية فــي 2010 امتلكــت مشــروع 
صــور المســتقل للميــاه، وكانــت ســعته األوليــة 17٫66  مليــون غالــون امبراطــوري فــي اليــوم ثــم زادت الســعة بعــد ذلــك لتصــل إلــى 27٫66 مليــون غالــون 
امبراطــوري فــي اليــوم، وشــاركت الشــركة الوطنيــة للطاقــة والميــاه الشــريك األساســي فيوليــا فــي أعمــال اإلنشــاء والتشــغيل والصيانــة، وفــي إجــراءات 

االكتتــاب العــام، وفــي توســعة المحطــة، وفــي اتخــاذ القــرارات مــن خــالل حضورهــا فــي مجلــس إدارة شــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه.

وكإجــراء مــن إجــراءات الهيكلــة الداخليــة فــي مجموعــة ســهيل بهــوان فقــد تــم تحويــل ونقــل أســهم الشــركة الوطنيــة للطاقــة والميــاه فــي شــركة 
الشــرقية لتحليــة الميــاه إلــى كيــان آخــر داخــل مجموعــة ســهيل بهــوان.

شــركة بهــوان الهندســية مــن خــالل مجموعــة شــركاتها تتمتــع بخبــرة واســعة فــي قطــاع الطاقــة والميــاه فــي الســلطنة، فالمجموعــة أحــد المطوريــن 
المحلييــن المعروفــة فــي مشــاريع البنيــة األساســية المرتبطــة بقطاعــي الطاقــة والميــاه فــي الســلطنة. وتعتبــر الكيانــات المختلفــة التــي تنحــدر مــن 

شــركة بهــوان الهندســية مــن ضمــن المســاهمين فــي تأســيس كل مــن الشــركات اآلتيــة:

شركة أكوا للطاقة بركاء ش.م.ع.ع )بركاء 1  - مشروع الطاقة والمياه المستقل(  -1

شركة الشرقية لتحلية المياة ش م ع ع )مشروع صور 2 - مشروع المياه المستقل(  -2

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع )بركاء 3 - مشروع الطاقة المستقل(   -3

شركة الباطنة للطاقه ش.م.ع.ع )صحار 2 - مشروع الطاقة المستقل(   -4

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع   -5

6-  شركة بهوان أستون فيلد للطاقة الشمسية ش م م )محطة المزيونة للطاقة الشمسية(

7-  شركة أصيلة للتحلية ش.م.ع.م )مشروع الشرقية للمياه المستقل(
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نشرة إصدار أسهم

  بنك مسقط ش.م.ع.ع

بنــك مســقط هــو المؤسســة الماليــة الرائــدة فــي ســلطنة عمــان ذات النشــاط الهائــل ووجــود قــوي فــي األعمــال المصرفيــة للشــركات ولأفــراد واألعمــال 
ــدى البنــك أكبــر شــبكة مــن الفــروع والقنــوات  ــى األعمــال المصرفيــة الخاصــة وإدارة األصــول، ول ــة باإلضافــة إل المصرفيــة اإلســتثمارية واإلســالمية والخزان
اإللكترونيــة فــي الســلطنة، باإلضافــة إلــى أفــرع دوليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت، ومكاتــب تمثيليــة فــي دبــي وســنغافورة. واالنشــطة 

التجاريــة للبنــك واردة علــى النحــو االتــي:

األعمال المصرفية لأفراد   

األعمال المصرفية للشركات   

الخدمات المصرفية للمؤسسات   

ميثاق لأعمال المصرفية اإلسالمية   

فــي األعمــال المصرفيــة للشــركات، يقــدم البنــك مجموعــة واســعة مــن منتجــات تمويــل الشــركات التــي تتــراوح بيــن تمويــل رأس المــال العامــل التقليــدي 
وتمويــل المشــاريع. ويشــمل عمالؤهــا الشــركات متعــددة الجنســيات والمحليــة العاملــة فــي أنشــطة فــي جميــع قطاعــات االقتصــاد مثــل المقــاوالت 

ــات والعقــارات والتجــارة الدوليــة. والتجــارة والطاقــة والبتروكيماوي

وقــد شــارك بنــك مســقط فــي أعمــال عديــدة فــي قطاعــي الطاقــة والميــاه فــي ســلطنة عمــان، كأن يكــون المقــرض، والمســتثمر، ومديــر اإلصــدار، 
والمستشــار المالــي، ولقــد عمــل بنــك مســقط كمديــر إصــدار ومستشــار مالــي للعديــد مــن شــركات الميــاه والطاقــة العمانيــة. 
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الفصل الثامن

نظرة عامة على االقتصاد العماني

الموقع

تحتــل ســلطنة عمــان موقعــً اســتراتيجيً بيــن آســيا وأوروبــا؛ إذ اشــتهرت تاريخًيــا بأنهــا مركــز للتجــارة والتبــادل التجــاري، ويبلــغ عــدد ســكان الســلطنة 
_وهــي دولــة ذات نظــم سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مســتقرة _ نحــو 4٫47 مليــون نســمة بحســب اإلحصائيــة الصــادرة فــي شــهر ديســمبر 2020، 
ــً إلــى إحــدى عشــرة محافظــة وهــي: الداخليــة والظاهــرة وشــمال  موزعيــن علــى مســاحة قدرهــا 309،500 كيلومتــر مربــع. وتنقســم ســلطنة عمــان إداري
الباطنــة وجنــوب الباطنــة والبريمــي والوســطى وشــمال الشــرقية وجنــوب الشــرقية وظفــار ومســقط ومســندم. ثــم تنقســم المحافظــات إلــى واليــات، 

وُتعــد مســقط عاصمــة ســلطنة عمــان، وهــي تقــع علــى الســاحل الشــمالي الشــرقي مــن البــالد. 

الحكومة

تقلــد حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد - حفظــه اهلل - مقاليــد الحكــم فــي ســلطنة عمــان بعــد وفــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل 
ــوزراء فــي صياغــة وتنفيــذ السياســات العامــة  ــوزراء، ويســاعده مجلــس ال ــر 2020، ويتــرأس مجلــس ال ــن ســعيد آل ســعيد فــي يناي الســلطان قابــوس ب
للدولــة، ويعتبــر القانــون األساســي للدولــة الدســتور الــذي يحكــم شــؤون الدولــة ويصــرف أمورهــا. ويحــدد القانــون األساســي نظــام مجلســين؛ ويعــرف 
باســم مجلــس عمــان، ويتألــف مــن مجلــس الدولــة الــذي ُيعيــن أعضــاؤه ومجلــس الشــورى المنتخــب أعضــاؤه. ويخــدم أعضــاء كل مجلــس مــن المجلســين 

بصفــة استشــارية،  كمــا يمكــن ألعضــاء المجلــس اقتــراح التشــريعات التــي يرونهــا مناســبة.

العالقات الدولية للسلطنة

تتمتــع ســلطنة عمــان بعالقــات متينــة مــع الــدول المجــاورة والعديــد مــن الــدول الغربيــة وغيرهــا مــن دول العالــم، ويســود عمــان االســتقرار السياســي 
واالقتصــادي ال ســيما خــالل فتــرة الخمســين )50( عامــا الماضيــة، وهــي دولــة عضــو فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك منظمــة األمــم 

ــة. ــة ومنظمــة التجــارة العالمي ــر والتنمي ــي إلعــادة التعمي ــي والبنــك الدول المتحــدة وصنــدوق النقــد الدول

وعلــى الصعيــد اإلقليمــي فــإن ســلطنة عمــان هــي عضــو مؤســس فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي يضــم فــي عضويتــه خمــس دول 
خليجيــة أخــرى هــي مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت ودولــة قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وتشــارك الســلطنة أيضــً 
كدولــة عضــو فــي اللجنــة الدائمــة للتعــاون فــي شــؤون النفــط المنــوط بهــا إعــداد اســتراتيجيات النفــط لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

علــى المــدى الطويــل مــع مراعــاة اســتدامة اإلهــداف.

االقتصادية واالجتماعية الرئيسة

الجدول أدناه يوضح إحصائيات اقتصادية واجتماعية رئيسة مختارة عن سلطنة عمان في فترات محددة:

20152016201720182019#2020

24٫7#29٫3*26٫325٫227٫130٫7الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )مليار ريـال عماني(

4٫164٫414٫564٫604٫624٫47عدد السكان )مليون نسمة(

6٫3265٫7015٫9526٫6676٫3565٫526نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )ر . ع(

)0٫9%(0٫1%0٫9%1٫6%1٫1%0٫1%التضخم السنوي

15٫817٫317٫918٫218٫820٫2القيمة السوقية لبورصة مسقط )مليار  ريال عماني(
المصادر: 

المركز الوطني لإحصاء والمعلومات 
التقارير السنوية للبنك المركزي العماني 

النشرة اإلحصائية السنوية لبورصة مسقط
إحصائيات صادرة عن البنك الدولي

*تقديرات احتياطية

# تقديرات أولية
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نشرة إصدار أسهم

االقتصاد

يأتــي التصنيــف االئتمانــي لســلطنة عمــان وفقــا لوكالــة ســتاندر آنــد بــورز ضمــن الفئــة ) +B (  كمــا فــي 2 أكتوبــر 2021 ويأتــي ضمــن الفئــة ) Ba3 ( وفقــا 
لتصنيــف مووديــز إنفســتورز ســيرفيزيس كمــا فــي 12 يوليــو 2021، وأخيــًرا ضمــن الفئــة )-BB( وفًقــا لتصنيــف فيتــش كمــا فــي تاريــخ 18 مايــو 2021. وتجــدر 
ــى »إيجابيــة« بســبب ارتفــاع أســعار النفــط  ــر 2021 مــن »مســتقرة« إل ــورز قــد راجعــت تصنيفهــا للســلطنة فــي أكتوب ــد ب ــة ســتاندر آن ــى أن وكال اإلشــارة إل
ــن خــالل الســنوات الثــالث  ــد فــي مســتويات الدي ــي وتزي ــذي اتخذتهــا الحكومــة والتــي مــن المتوقــع أن تخفــض العجــز المال ــي ال وإجــراءات اإلصــالح المال

القادمــة. وكمــا هــو معلــوم فالريــال العمانــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف ثابــت: 1 دوالر أمريكــي =  0٫385 ر.ع. 

منــذ اكتشــاف النفــط، كان اســتخراجه وتصديــره بمثابــة العمــود الفقــري القتصــاد ســلطنة عمــان وهــو المســاهم الرئيــس فــي إيــرادات الحكومــة 
وصادراتهــا والناتــج المحلــي اإلجمالــي، حيــث تحتــل عقــود النفــط الخــام اآلجلــة لنفــط عمــان فــي بورصــة دبــي للطاقــة المركــز الثالــث ضمــن ثالثــة مقاييــس 
عالميــة للنفــط الخــام التــي تحــدد ســعر التصديــر المعيــاري للنفــط الخــام المنتــج فــي ســلطنة عمــان ودبــي. وتأتــي عمــان فــي المركــز العشــرين فــي قائمــة 
أكثــر الــدول إنتاًجــا للنفــط، وتحتــل ســلطنة عمــان المركــز العشــرين فــي قائمــة أكثــر الــدول إنتاجــً للغــاز، وتأتــي فــي المرتبــة الحاديــة والعشــرين مــن حيــث 
احتياطــي النفــط المؤكــد فــي العالــم وفــي المرتبــة الثامنــة والعشــرين مــن حيــث احتياطــي الغــاز المؤكــد فــي العالــم وذلــك وفقــً لمؤشــر إحصائيــات بــي 

بــي لعالــم الطاقــة فــي التقريــر الصــادر عــام 2020.

وتواصــل الحكومــة العمانيــة جهودهــا لتنويــع االقتصــاد مــن خــالل تقليــل اعتمادهــا علــى عائــدات النفــط والهيدروكربونــات تدريجًيــا وهــي عائــدات تــم 
تضمينهــا بنســبة 32% تقريبــا مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عمــان وذلــك بالســنبة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي ســبتمبر 2020، ومــا نســبته 

34% تقريبــا بالنســبة للســنة الماليــة 2019، والحكومــة ملتزمــة بمواصلــة تحســين نمــو الصناعــات والقطاعــات غيــر النفطيــة فــي المســتقبل.

الرسم البياني أدناه يوضح اإلنتاج السنوي للنفط في سلطنة عمان خالل الفترة من عام 2013 إلى عام 2020. 
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إنتاج النفط الخام - مليون برميل

المصدر: منشورات المركز الوطني لإحصاء والمعلومات التي تصدر شهريا

التمويل العام

ــواردة فــي هــذا الفصــل إلــى المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن منشــورات المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات، والبنــك  ــات ال تســتند البيان
المركــزي العمانــي وغيرهــا مــن المصــادر العامــة.

تتولــى وزارة الماليــة مســؤولية السياســة الماليــة لعمــان بمــا فــي ذلــك اعتمــاد الموازنــة العامــة للدولــة حيــث زاد العجــز الســنوي المقــدر فــي عــام 2020، بعــد 
أن شــهد اســتقرارا أو توجهــا منخفضــا لمــدة ثــالث ســنوات متصلــة، وُيعــزى هــذا األمــر فــي األســاس إلــى تأثيــر تداعيــات جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19(. وبلــغ 
صافــي العجــز الســنوي 4٫2 مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2020 )مبلــغ مقــدر( مقارنــة بـــ)2٫7( مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2019، و)2٫6( مليــار ريــال عمانــي فــي 
عــام 2018، و)3٫8( مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2017 . والســبب فــي زيــادة العجــز فــي عــام 2020 راجــع فــي األســاس إلــى تأثيــر تداعيــات الجائحــة علــى الصعيــد 
العالمــي وأيضــا تبعــات اإلغــالق علــى األنشــطة االقتصاديــة ممــا أدى إلــى خســارة فــي اإليــرادات. ونظــرا لحركــة اإلصالحــات التــي تــم اتخاذهــا ومبــادرات ترشــيد 

النفقــات فقــد تمكنــت الحكومــة مــن خفــض النفقــات وبالتالــي حــّدت بصــورة جزئيــة مــن تأثيــر الخســارة الكبيــرة فــي اإليــرادات.

فــي عــام 2020 بلغــت عائــدات الحكومــة 8٫5 مليــار ريــال عمانــي )مبلــغ مقــدر( مقارنــة بمبلــغ 10٫4 مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2019، أي بانخفــاض قــدره %18٫7 
وبالتالــي هنــاك انخفــاض فــي اإليــرادات يعــزى إلــى الصدمــات التــي واجههــا االقتصــاد ممــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى المنتجــات النفطيــة، ومــن ثــم 
انخفــاض معــدل أســعار النفــط. والميزانيــة قــد ُأعــدت لعــام 2020 علــى أســاس 58 دوالر أمريكــي للبرميــل، لكــن الســعر الفعلــي لذلــك العــام كان 48 دوالر 
أمريكــي للبرميــل، بانخفــاض 10 دوالر أمريكــي تقريبــا للبرميــل عــن الســعر المحــدد فــي الميزانيــة. وانخفضــت اإليــرادات غيــر النفطيــة فــي عــام 2020 بمقــدار 
3% تقريبــا مقارنــة بعــام 2019، وذلــك بســبب خطــط تحفيــز االقتصــاد التــي أطلقتهــا الحكومــة، وقــد تمثلــت فــي اإلعفــاءات الضريبيــة، واإلعفــاء مــن اإليجــارات 

والغرامــات وخفــض رســوم الشــحن والمناولــة.

بلــغ اإلنفــاق العــام للحكومــة 12٫7 مليــار ريــال عمانــي )مبلــغ مقــدر( فــي عــام 2020 مقارنــة بمبلــغ 13٫1 مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2019، وبالتالــي هنــاك 
انخفــاض بنســبة 3٫1% فــي اإلنفــاق ُيعــزى إلــى ترشــيد النفقــات بمــا فــي ذلــك خفــض مشــروعات التنميــة والمصروفــات، وخفــض مصروفــات النفــط والغــاز، 

ــوزارات المدنيــة.  وخفــض نفقــات الدفــاع واألمــن، ومصاريــف ال
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ومــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي إيــرادات الحكومــة نحــو 8٫6 مليــار ريــال عمانــي فــي عــام 2021 وهــي نســبة تزيــد قليــال عــن اإليــرادات المحققــة فــي عــام 2020 
بواقــع 8٫5 مليــار ريــال عمانــي ُيعــزى فــي األســاس إلــى تأثيــر تدنــي المســتوى لعــام 2020 بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا. واإليــرادات المقيــدة فــي الميزانيــة 
أقــل بكثيــر )أقــل بمقــدار 1٫8 مليــار ريــال عمانــي أو مــا يعــادل -17% تقريبــا( مقارنــة باإليــرادات الفعليــة لعــام 2019 بمــا يعكــس التحديــات االقتصاديــة التــي 
تواجههــا الحكومــة فــي أعقــاب الجائحــة. وقــد تــم إعــداد الميزانيــة علــى أســاس متوســط أســعار النفــط بواقــع 45 دوالر أمريكــي للبرميــل علــى أســاس 
ــة لعــام  ــرادات الميزاني ــة مرتفعــة فــي عــام 2020 بواقــع 48 دوالر أمريكــي للبرميــل، وتتضمــن إي متحفــظ، فــي حيــن كان متوســط أســعار النفــط الفعلي
2021 نســبة أعلــى مــن الضرائــب المحصلــة مقارنــة بمــا كان عليــه الحــال فــي عــام 2020، وذلــك بفضــل تحصيــل ضريبــة انتقائيــة بنســبة عاليــة والتدفقــات 

الداخليــة المتوقــع مــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي شــهر إبريــل 2021 المقــدرة بنحــو 300 مليــون ريــال عمانــي.

ــادة النمــو االقتصــادي مــن خــالل االســتثمارات المســتدامة فــي  ــن العــام، وزي وتعتــزم الحكومــة االســتمرار فــي التركيــز علــى االســتدامة، وتخفيــض الدي
تكاليــف التنميــة والتكاليــف االجتماعيــة. وقــد ُقــدر إجمالــي االنفــاق بـــمبلغ 10٫9 مليــار ريــال عمانــي. ومــن المتوقــع أن يبلــغ العجــز فــي عــام 2021 حوالــي 2٫2 
ــال عمانــي، وهــي أقــل عجــز منــذ األزمــة الماليــة فــي عــام 2015. وأحــد العوامــل األساســية التــي أدت إلــى االنخفــاض الهائــل المتوقــع فــي العجــز  مليــار ري
المالــي هــو تحويــل أعبــاء نفقــات قطــاع النفــط والغــاز بواقــع 2٫3 مليــار ريــال عمانــي تقريبــا إلــى شــركة تنميــة طاقــة عمــان ش م ع م. ويقتــرح تمويــل العجــز 

بمزيــج مــن االقتــراض المحلــي والدولــي وبالتمويــل مــن الحســابات االحتياطيــة.

خطط التنمية

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي )تنفيذ(:

البرنامــج الوطنــي لتعزيــز التنويــع االقتصــادي »تنفيــذ« هــو برنامــج يتضمــن العديــد مــن اإلجــراءات التــي تعتمــد علــى خطــة التنميــة الخمســية التاســعة 
)2016-2020(، حيــث يهــدف البرنامــج إلــى المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة الســلطنة نحــو التنويــع االقتصــادي مــن خــالل التغلــب علــى التحديــات والصعوبــات 

التــي تواجــه القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق أهدافهــا التنمويــة.

وتعتمــد اآلليــة التــي تبناهــا هــذا البرنامــج علــى إشــراك صنــاع القــرار فــي مناقشــات مفتوحــة، حيــث شــاركت كافــة القطاعــات المعنيــة )مــن القطــاع 
الحكومــي والقطــاع الخــاص( فــي إيجــاد الحلــول والمبــادرات العمليــة الراميــة إلــى تعزيــز الجهــود الوطنيــة فــي هــذا المضمــار. وركــزت اآلليــة علــى توفيــر 
منــاخ عملــي ومــرن والتأكــد مــن وجــود حــوار مســتدام بيــن كافــة األطــراف المعنيــة، وتحديــد أطــر شــاملة للتنفيــذ )خطــوات عمليــة مفصلــة لهــا مواعيــد 

محــددة ومؤشــرات أداء رئيســة وجهــات مســؤولة عــن التنفيــذ(، إلــى جانــب التأكــد مــن الشــفافية والمصداقيــة مــن خــالل نشــر تقاريــر دوريــة. 

وتــم تصميــم البرنامــج اعتمــاًدا علــى عــدد مــن االســتراتيجيات والخطــط والسياســات ذات الصلــة التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل. كمــا هــدف البرنامــج إلــى 
تســريع وتيــرة النمــو االقتصــادي فــي الســلطنة فــي القطاعــات المشــمولة ضمــن الخطــة الخمســية التاســعة مــن خــالل وضــع اآلليــات التــي تضمــن تنفيــذ 
مشــاريع ومبــادرات محــددة تــم إعدادهــا مــن قبــل المعنييــن مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص، ومؤسســات المجتمــع المدنــي. وفــي نهايــة البرنامــج 
حــدد كل مشــروع/ مبــادرة الجهــات المســؤولة عــن التنفيــذ، ومتطلبــات التمويــل، ومواعيــد التنفيــذ، ومؤشــرات األداء الرئيســة. ومــن أجــل دعــم األطــراف 
المعنيــة ولضمــان تنفيــذ مخرجــات هــذه المشــاريع الوطنيــة بشــكل فاعــل، تــم إنشــاء »وحــدة التنفيــذ والمتابعــة« بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 

)2016/50( الصــادر بتاريــخ 17 أكتوبــر 2016م.

الخصخصة

مــن أجــل تقليــل االعتمــاد علــى االقتــراض مــن قبــل الحكومــة، تواصــل الحكومــة خطتهــا لبيــع أو خصخصــة بعــض األصــول. وتتمثــل الخطــوات األوليــة التــي 
يجــري اتخاذهــا فــي ترشــيد االحتفــاظ باألصــول المســتهدفة: تحويــل االســتثمارات إلــى عــدد مــن الشــركات القابضــة التــي تــم تشــكيلها حديثــً، أو عــن 
طريــق نقلهــا إلــى ملكيــة صناديــق الثــروة الســيادية. وتتطلــع الحكومــة مــن خــالل برنامــج الخصخصــة إلــى الحفــاظ علــى مســتويات جيــدة مــن االســتثمار 

الخــاص لتحفيــز النمــو االقتصــادي.

العملة والنظام المالي

الريــال العمانــي هــو العملــة الرســمية لســلطنة عمــان وينقســم إلــى 1000 بيســة، ومنــذ عــام 1973م حتــى عــام 1986م، تــم ربــط الريــال العمانــي بالــدوالر 
األمريكــي بســعر 2٫895 دوالر للريــال الواحــد. ولمــا دخلــت ســنة 1986م تــم تغييــر ســعر صــرف الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي إلــى 2٫6008دوالر، أي أن 
الــدوالر األمريكــي آنــذاك كان يعــادل 0٫384497 ريــال عمانــي، ويشــتري البنــك المركــزي العمانــي الــدوالر األمريكــي بســعر 0٫384 ريــال ويبيعــه بســعر 0٫385 ريــال.

تأســس البنــك المركــزي العمانــي )»البنــك المركــزي«( فــي ديســمبر 1974م بموجــب القانــون المصرفــي محــددًا مهامــه ومســؤولياته. ويحــدد البنــك 
المركــزي السياســة النقديــة بشــكل مســتقل بعــد عقــد مشــاورات مــع الحكومــة حــول أهــداف سياســتها الماليــة. كمــا يقــدم البنــك المركــزي المشــورة 
للحكومــة بشــأن السياســة االقتصاديــة باإلضافــة إلــى صياغــة وتنفيــذ السياســة النقديــة التــي تشــمل وضــع اللوائــح التنظيميــة واإلشــراف علــى النظــام 
المصرفــي وتنفيــذ المعامــالت بالعملــة األجنبيــة نيابــة عــن الحكومــة. ويضــم القطــاع المالــي المصــارف التجاريــة والمصــارف اإلســالمية والبنــوك المتخصصــة 

وشــركات التمويــل غيــر المصرفيــة وشــركات التأجيــر وشــركات الصرافــة.

وأمــا بالنســبة للهيئــة العامــة لســوق المــال فقــد باشــرت مهامهــا فــي 9 ينايــر ســنة 1999م. وهــي هيئــة حكوميــة تتمتــع باســتقالل مالــي وإداري. ويتمثــل 
الــدور الرئيــس للهيئــة فــي اإلشــراف علــى ســوق رأس المــال وقطاعــات التأميــن فــي عمــان وتطويــر اإلطــار القانونــي الــذي يحكمهــا )فعلــى ســبيل المثــال، 
إصــدار ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة العامــة، وإشــراف الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى تنظيــم عــدد مــن الكيانــات بمــا فــي ذلــك بورصــة 
مســقط وشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع( و تهــدف الهيئــة أيضــا إلــى تعزيــز كفــاءة الســوق مــن أجــل المســتثمرين وتوعيتهــم بحقوقهــم و بأهميــة 

ســوق رأس المــال.
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نشرة إصدار أسهم

الفصل التاسع

اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع

حصلنــا علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا الفصــل مــن الموقــع اإللكترونــي لهيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة علــى الشــبكة الدوليــة للمعلومــات، وموقــع 
ــاه للســبع ســنوات القادمــة )2019م - 2025م( علــى  ــة والمي ــة لشــراء الطاق ــذي نشــرته الشــركة العماني ــان »ســبع ســنوات« ال ــاه، وبي ــة العامــة للمي الهيئ

موقعهــا االلكترونــي فــي شــهر يوليــو 2019 م ومصــادر عامــة أخــرى.

نظرة عامة على القطاع

ليســت ســلطنة عمــان بالبلــد المطيــرة، وتدفــق الميــاه الطبيعيــة فيهــا محــدود. ونظــرا لزيــادة تعــداد الســكان، وتطويــر العمــران ونمــاء اقتصــادي 
مســتديم، زاد الطلــب علــى الميــاه زيــادة كبيــرة. وألن الحصــول علــى الميــاه مــن المصــادر التقليديــة كاألفــالج لــم تكــن علــى درجــة مــن الكفــاءة والفعاليــة، 
ــك فــي األعــم  ــاه البحــر وذل ــاه الصالحــة للشــرب فــي الســلطنة يكــون مصدرهــا مي ــاه التحليــة. فالمي ــى إنشــاء المشــاريع لتوفيــر مي عمــدت الحكومــة إل

األغلــب، ذلــك أن نســبة 85% مــن ميــاه البلديــة تأتــي مــن ميــاه البحــر حيــث يتــم تحليتهــا مــن خــالل محطــات التحليــة الواقعــة فــي أنحــاء البــالد.

كان قطــاع الكهربــاء وأنشــطة الميــاه المرتبطــة بــه يــدار حصريــً مــن قبــل حكومــة ســلطنة عمــان ممثلــة فــي وزارة اإلســكان والكهربــاء والميــاه حتــى 
عــام 1999م. وفــي شــهر ديســمبر 1999م، أجــاز مجلــس الــوزراء إدخــال سياســة حكوميــة جديــدة مصممــة إلعــادة هيكلــة القطــاع والســماح للقطــاع الخــاص 
بالمشــاركة فــي قطــاع الكهربــاء وأنشــطة الميــاه المرتبطــة بــه فــي الســلطنة. وقــد بــدأت الحكومــة العمانيــة عمليــة إعــداد قانــون جديــد لتســهيل إعــادة 
الهيكلــة وتنظيــم قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه. ونتيجــة لذلــك، فــإن قانــون القطــاع قــد جــرى العمــل بــه فــي 1 أغســطس 2004. وينــص قانــون 
القطــاع الجديــد علــى اإلطــار التنظيمــي لهيكلــة قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه فــي عمــان، ويبيــن أيضــً اإلطــار العــام لنقــل أصــول وزارة اإلســكان 
والكهربــاء والميــاه والتزاماتهــا ومســؤولياتها )التــي قســمت الحقــً لــوزارة اإلســكان؛ وســميت فيمــا بعــد وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي، والهيئــة 

العامــة للكهربــاء والميــاه؛ وســميت فيمــا بعــد الهيئــة العامــة للميــاه( إلــى عــدد مــن الشــركات الخلــف )»خطــة اإلحالــة والنقــل«(.

تشــمل عمليــة توزيــع جميــع أصــول قطــاع الكهربــاء والميــاه المرتبطــة بــه، وفقــً لخطــة اإلحالــة والنقــل، تأســيس الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
وشــركة الكهربــاء القابضــة، عــالوة علــى إحالــة ونقــل:

أصول توليد الكهرباء لشركة الرسيل للطاقة وشركة كهرباء وادي الجزي )ش م ع م(.   
أصول توليد الكهرباء وتحلية المياه لمحطة الغبرة للطاقة وتحلية المياه )ش م ع م(.    

أصول نقل الكهرباء للشركة العمانية لنقل الكهرباء.    
أصول التوزيع واإلمداد لشركة كهرباء مجان )ش م ع م( وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء )ش م ع م(.    

بعض أصول توليد وتوزيع وإمداد الكهرباء لشركة كهرباء المناطق الريفية )ش م ع م(.   
إنشاء شركة شراء واحدة وهي الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وكذلك إنشاء شركة الكهرباء القابضة.    

تم تقسيم شبكة المياه في سلطنة عمان إلى أربع شبكات إقليمية على النحو اآلتي:

شــبكة الربــط الرئيســة وهــي أكبــر جــزء فــي الشــبكة وتغطــي الجــزء الشــمالي مــن الســلطنة، وتتولــى تشــغيلها الهيئــة العامــة للميــاه وشــركة   -
مجيــس للخدمــات الصناعيــة.

شبكة مياه الشرقية، وتغطي احتياجات محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية )باستثناء جزيرة مصيرة(.  -

شبكة مياه مصيرة، وتغطي والية مصيرة بجنوب الشرقية.  -

شبكة مياه ظفار الواقعة في محافظة ظفار، وتتولى تشغيلها اإلدارة العامة للمياه.  -

وتتكون شبكة الربط الرئيسة من ثالث مناطق:

منطقــة مســقط، وتلبــي احتياجــات المحافظــة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب. ومصــادر ميــاه التحليــة لهــذه المنطقــة تأتــي مــن محطــة الغبــرة    
بــركاء. مــن منطقــة  اآلتــي  والربــط  للميــاه،  المســتقلة  قريــات  للميــاه، ومحطــة   )2( المســتقلة 

منطقــة بــركاء، وتلبــي احتياجــات محافظتــي جنــوب الباطنــة والداخليــة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب. ومصــادر ميــاه التحليــة لهــذه المنطقــة تأتــي من    
محطــة بــركاء للميــاه والطاقــة المســتقلة )وتوســعات محطــة التناضــح العكســي )1( ، )2((، ومحطــة بــركاء للميــاه والطاقــة المســتقلة )2(، ومحطــة 

بــركاء للميــاه المســتقلة )4(.

منطقــة صحــار، وتلبــي احتياجــات محافظتــي شــمال الباطنــة والبريمــي مــن الميــاه الصالحــة للشــرب، واحتياجــات محافظــة الظاهــرة اعتبــارا مــن 2021.    
ومصــادر التحليــة لهــذه المنطقــة تأتــي مــن محطــة صحــار للميــاه والطاقــة المســتقلة، ومحطــة صحــار للميــاه المســتقلة )4(.

وطبقــا للمرســوم الســلطاني رقــم 2020/131 تولــت وزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد الميــاه مســؤولية إعــداد السياســات واالســتراتيجيات والخطــط 
الخاصــة بقطــاع الميــاه والصــرف الصحــي، وتولــت هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة مســؤولية تنظيــم أنشــطة قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي في الســلطنة. 
ــا للميــاه، ســتتولى القيــام  وطبقــا للمرســوم الســلطاني رقــم 2020/131 فــإن الشــركة العمانيــة لخدمــات الصــرف الصحــي ش م ع م، المعرفــة باســم حي
بأنشــطة الميــاه ومعالجــة الصــرف الصحــي فــي محافظــات الســلطنة باســتثناء محافظــة ظفــار؛ حيــث ســتتولى شــركة ظفــار للطاقــة ش م ع م أنشــطة 

الميــاه ومعالجــة الصــرف الصحــي فــي المحافظــة.
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الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

تعتبــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه المشــتري الوحيــد للكهربــاء والميــاه المنتجــة مــن جميــع المحطــات المســتقلة للطاقــة والمحطــات 
المســتقلة للطاقــة والميــاه، والمحطــات المســتقلة للميــاه. والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه هــي الشــركة المســؤولة عــن ضمــان توفيــر ســعة 
إنتاجيــة كافيــة مــن الكهربــاء والميــاه بأقــل تكلفــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد عليهمــا فــي عمــان. وتتعهــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بوضــع 
خطــة لتوليــد الطاقــة علــى المــدى الطويــل ونشــر بيــان ســنوي لســبع ســنوات يحــدد المشــاريع الجديــدة المســتقلة للطاقــة والمشــاريع المســتقلة 
للطاقــة والميــاه والمشــاريع المســتقلة للميــاه ليتــم طرحهــا فــي مناقصــات للتنافــس عليهــا وتطويرهــا مــن قبــل شــركات القطــاع الخــاص بغــرض تلبيــة 
ــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة  الطلــب فــي المســتقبل علــى الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة الميــاه فــي ســلطنة عمــان. وتعتبــر هــذه المشــاريع ضروري

لقطــاع الكهربــاء والميــاه والتنميــة االقتصاديــة فــي ســلطنة عمــان.

تأسســت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وفقــً ألحــكام المــادة )74( مــن قانــون القطــاع والتــي تحــدد مهامهــا وواجباتهــا، علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر، علــى النحــو التالــي:

توفير سعة إنتاجية وناتج يغطي جميع الطلب على الكهرباء في سلطنة عمان بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق الريفية.    

ضمــان إنتــاج ميــاه التحليــة وفًقــا للحــد األقصــى الــذي يتفــق مــع الشــراء االقتصــادي مــن الســعة اإلنتاجيــة والناتــج مــن ميــاه التحليــة والكهربــاء فــي    
حــال مــا إذا كانــت منشــآت التحليــة مرتبطــة بمنشــئات توليــد الكهربــاء أو قائمــة معهــا فــي الموقــع نفســه، وضمــان تلبيــة كل الطلبــات المعقولــة 
علــى ميــاه التحليــة كمــا تحددهــا الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه فــي حــال مــا إذا كانــت ميــاه التحليــة منتجــة بواســطة منشــآت تحليــة ذات طابــع 

خــاص. 

تغطيــة الحاجــة للســعة الجديــدة التــي تســعى الشــركة أن يكــون تصميمهــا وبناؤهــا وتمويلهــا وتملكهــا وتشــغيلها مــن المســتثمرين المحلييــن    
واألجانــب. 

تدبيــر الحصــول علــى الخدمــات المســاعدة متــى وكيفمــا يكــن مطلوًبــا بالتنســيق مــع الشــركة العمانيــة لنقــل الكهربــاء، أو بالكيفيــة التــي تحددهــا    
الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه بمــا يتفــق وأمــن واســتقرار أنظمــة الميــاه الخاصــة بهــا، وذلــك بحســب األحــوال.

السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها

منطقة الربط الرئيسة

تشــمل محفظــة الســعة اإلنتاجيــة المتعاقــد عليهــا مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي منطقــة الربــط الرئيســة علــى عقــود طويلــة األمــد 
منهــا ســبع محطــات عاملــة أو قيــد اإلنشــاء. وطبقــا لبيــان الســبع ســنوات الصــادر عــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه )2019 - 2025( فــإن إجمالــي 
الســعة المتعاقــد عليهــا هــو 1٫385٫200 متــر مكعــب فــي اليــوم )304٫5 مليــون جالــون إمبراطــوري فــي اليــوم(. الجــدول أدنــاه يتضمــن معلومــات موجــزة عــن 

هــذه المحطــات والترتيبــات التعاقديــة.

انتهاء المطور الرائدمالك المحطةنوع المحطةسعة العقدنوع العقدالمشروع
العقد

مشروع بركاء  
المستقل للطاقة 
الكهربائية ومياه 

التحلية 

اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه/ 

اتفاقية شراء 
المياه

193٫200 متر مكعب في 
اليوم

)42٫5 مليون جالون 
إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي/ 

التقطير الوميضي 
متعدد المراحل

محطة تعمل بالغاز 
الطبيعي

أيه إي أس أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع)1(
كوربوريشن

2021 م

مشروع بركاء 
2 المستقل 

للمياه ولطاقة 
الكهربائية 

اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه

120،000 متر مكعب في 
اليوم )26 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة اس ام ان بركاء 
للطاقة )ش.م.ع.ع()2(

2024مجي دي أف سويز

مشروع بركاء  
المستقل للمياه 

)4(

اتفاقية شراء 
المياه

281٫000 متر مكعب في 
اليوم )62 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة بركاء لتحلية المياه 
ش م ع م )قيد التحول(

2038إيتوتشو

مشروع الغبرة 
المستقل للمياه 

)2(

اتفاقية شراء 
المياه

191٫000 متر مكعب في 
اليوم )42 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة مسقط لتحلية 
المياه ش م ع ع)1(

شركة ماالكوف 
عمان للتحلية 

ليمتد

2034
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نشرة إصدار أسهم

مشروع قريات 
المستقل 

للمياه)3(

اتفاقية شراء 
المياه

200٫000 متر مكعب في 
اليوم )44 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة قريات لتحلية المياه 
ش م ع م

هايفلكس 
يوتيليتي

2037

مشروع صحار 
المستقل للطاقة 
الكهربائية ومياه 

التحلية

اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه

150،000 متر مكعب في 
اليوم )33 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
التقطير الوميضي 

متعدد المراحل

شركة صحار للطاقة 
)ش.م.ع.ع()1(

2022مإنجي

مشروع صحار 
المستقل للمياه 

)3( )4(

اتفاقية شراء 
المياه

250٫000 متر مكعب في 
اليوم )55 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة تحلية مياة خليج 
عمان ش م ع م

2038فالوريزا أغوا

)1(  شركة مدرجة في بورصة مسقط.

)2(  تعني شركتها القابضة مدرجة في بورصة مسقط

)3(  قيد التحول

ــاء  ــاه لديهــا مصادرهــا مــن حقــول اآلب ــة العامــة للمي ــإن الهيئ ــاه، ف ــى المصــادر أعــاله المتعاقــدة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي ــة إل باإلضاف
ــد. ــة عجــز التوري ــط الرئيســة التــي تكمــل احتياجــات الطلــب علــى ســعة ميــاه التحليــة، وتعمــل كمصــدر احتياطــي فــي حال المتوفــرة فــي منطقــة الرب

شبكة مياه الشرقية

تتولــى الهيئــة العامــة للميــاه تطويــر شــبكة ميــاه الشــرقية وتشــغيلها بمــا يخــدم الطلــب فــي محافظــة شــمال الشــرقية ومحافظــة جنــوب الشــرقية 
)باســتثناء جزيــرة مصيــرة(. ومصــادر التوريــد المتاحــة فــي شــبكة ميــاه الشــرقية لتلبيــة الطلــب علــى الميــاه تتضمــن محطــات تحليــة عاملــة، وأخــرى قيــد 

اإلنشــاء أو الشــراء، ومصــادر أخــرى تابعــة للهيئــة العامــة للميــاه. وهــي مذكــورة علــى النحــو التالــي:

السعة المتعاقد نوع العقدالمشروع
عليها

المطور مالك المحطةنوع المحطة
الرئيس

إنتهاء 
العقد

الشرقية 
المستقل 

للمياه)1(

اتفاقية شراء 
المياه

80٫000 متر مكعب في 
اليوم )17 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة األصيلة للتحلية 
ش م ع م

جي جي سي 
كوربوريشن

2041

صور )2( 
المستقل للمياه

اتفاقية شراء 
المياه

131٫000 متر مكعب في 
اليوم )29 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة الشرقية لتحلية 
المياه ش م ع ع

فيوليا ميدل 
ايست

2036

شبكة مياه مصيرة

تســتمد شــبكة ميــاه مصيــرة 6000 متــر مكعــب مــن ميــاه التحليــة مــن المحطــة التــي تملكهــا شــركة المناطــق الريفيــة فــي جزيــرة مصيــرة ، هــذا باإلضافــة 
إلــى مــوارد الميــاه الجوفيــة الخاصــة بالهيئــة العامــة للميــاه. ويجــري اآلن شــراٌء لمحطــة جديــدة فــي الجزيــرة ُيتوقــع أن يكــون تشــغيلها التجــاري فــي عــام 

.2023

شبكة مياه ظفار

تتولــى المديريــة العامــة للميــاه بمكتــب وزيــر الدولــة ومحافــظ ظفــار - مديريــة الميــاه - مســؤولية توزيــع الميــاه الصالحــة للشــرب علــى المســتهلكين، 
وعــن تطويــر شــبكة ميــاه ظفــار وتشــغيلها وصيانتهــا. وتوفــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ميــاه التحليــة إلــى المديريــة العامــة للميــاه مــن 

خــالل تعاقدهــا مــع محطتيــن للتحليــة.

السعة المتعاقد نوع العقدالمشروع
عليها

المطور مالك المحطةنوع المحطة
الرئيس

إنتهاء 
العقد

صاللة المستقل 
للمياه والطاقة

اتفاقية شراء 
الطاقة والمياه

68٫000 متر مكعب في 
اليوم )15 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة سيمبكورب 
صاللة للمياه والكهرباء 

ش  م ع ع

سيمبكورب 
يوتيليتيز

2027

صاللة )3( للمياه 
المستقلة

اتفاقية شراء 
المياه

113٫650 متر مكعب في 
اليوم )25 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم(

تحلية المياه باستخدام 
تقنية التناضح العكسي

شركة ظفار للتحلية ش 
م ع م

فيوليا ميدل 
ايست

2040

والمديريــة العامــة للميــاه باإلضافــة إلــى كل ذلــك تســتخدم مصــادر الميــاه الجوفيــة لمقابلــة زيــادة الطلــب علــى الميــاه، وُيقــدر مخــزون الميــاه الجوفيــة 
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بحوالــي 100٫000 إلــى 110٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم. وتعتــزم المديريــة العامــة للميــاه اســتغالل مــا تنتجــه محطــات التحليــة مــن الميــاه العذبــة لتلبيــة ذروة 
الطلــب، وستســتخدم فــي الوقــت ذاتــه الميــاه الجوفيــة مــن اآلبــار لتلبيــة متطلبــات االحتياطــي فقــط. وهــذا يتناســب مــع السياســة القوميــة فــي الحــد مــن 

إنتــاج الميــاه الجوفيــة للحفــاظ علــى المخــزون منهــا.

متطلبات مياه التحلية

طبقــا للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فقــد زاد متوســط الطلــب علــى الميــاه ســنويا فــي منطقــة الربــط الرئيســة بواقــع 8٫2% مــن المعــدل النمــو 
الســنوي المركــب، مــن 605 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام 2014 إلــى 831 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام 2018.

20142015201620172018

720819897974967ذروة الطلب السنوي

605682746793831متوسط الطلب السنوي

فــي الرســم البيانــي التالــي بيــان الطلــب الســنوي علــى الميــاه فــي منطقــة الربــط الرئيســة بحســب الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي الفتــرة 
مــن عــام 2014 إلــى عــام 2018:
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متوسط الطلبذروة الطلب

يتوقــع أن يزيــد متوســط الطلــب الســنوي علــى الميــاه فــي شــبكة الربــط الرئيســة فــي حــدود 6% ســنويا، مــن 831 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام 
2018 إلــى 1٫329 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام 2025، وذلــك طبقــا لتوقعــات الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

وفــي مــا يلــي عــرض لتوقعــات الطلــب الســنوي علــى الميــاه فــي منطقــة الربــط الرئيســة حســب تقديــرات الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي 
الفتــرة مــن 2018 إلــى 2025:
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توقعات الطلب على المياه )2018 - 2025(
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ذروة الطلبمتوسط الطلب

المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

20182019202020212022202320242025

تحليل الحالة

9671096117212601345143115101567ذروة الطلب السنوي

831940100310781150122012841329متوسط الطلب السنوي

مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

الجدول التالي يوضح مشتريات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لمشروعات المياه في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب:

السعة الشبكة
)مليون جالون 
إمبراطوري في 

اليوم(

طلب طلب األسعار
العروض

مواعيد 
العروض

مواعيد 
الترسية 

المتوقعة

موعد التشغيل 
التجاري

بركاء )5( للمياه 
المستقلة

شبكة الربط 
الرئيسة

الربع الثالث من عام مكتملمكتملمكتملمكتمل22
2023

الغبرة )3( للمياه 
المستقلة

شبكة الربط 
الرئيسة

الربع األول من عام مكتملمكتملمكتملمكتمل66
2024

شمال الباطنة 
للمياه المستقلة

شبكة الربط 
الرئيسة

الربع الثاني  مكتمل33
من عام 2021

الربع الثاني من عام ال ينطبقال ينطبق
2025

2025ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق33شبكة مياه ظفارظفار للمياه 2023 )1(
)1(: مع مراعاة تأمين المواقع والموافقات األخرى المهمة )إن كان لها مقتضى(

 )https://omanpwp.om/new/ProjectDevelopment.aspx( المصدر: موقع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

ومــن الممكــن أن تشــتري الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مشــروعات تحليــة الميــاه مــن عــام 2021 إلــى 2025. ومــع ذلــك فــإن الحكومــة تعمــل حاليــا 
علــى إيجــاد خطــة لهيكلــة قطــاع الميــاه وجعلــه فــي عــدد مــن الشــركات اإلقليميــة والتــي قــد تــرى النــور فــي هــذه الفتــرة. وســُيحدد مــن خــالل هــذه الخطــة 

مــا إذا كانــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي ستســتمر فــي المســتقبل  فــي دورهــا كشــركة شــراء ميــاه التحليــة.

الخصائص األساسية لقطاع تحلية المياه
الطلب على المياه يتكيف دائما مع الظروف االقتصادية ألن معظم الطلب يكون من القطاع السكني.  -

العوامل المدنية األساسية التي تؤثر على الطلب على المياه؛ ومنها زيادة النمو السكاني في السلطنة.  -

ال توجد مخاطر من شراء المواد األساسية كمياه البحر والكهرباء المستخدمة في قطاع تحلية المياه نظرا ألولويتها.  -

لم ُتعلن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن خطط حالية لتقديم األسواق الفورية في قطاع المياه.  -
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الفصل العاشر

وصف الشركة ونظرة عامة على األعمال 

نظرة عامة

يتمثــل النشــاط األساســي لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فــي بنــاء مشــروع بــركاء المســتقل للميــاه وتملكهــا وتشــغيلها. والمشــروع عبــارة عــن محطــة 
لتحليــة ميــاه البحــر باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي؛ بســعة إنتاجيــة قدرهــا 281٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم )أي مــا يعــادل 61٫8 مليــون جالــون 
إمبراطــوري فــي اليــوم(. وتقــع المحطــة فــي واليــة بــركاء بمحافظــة جنــوب الباطنــة، بســلطنة عمــان، وقــد دخلــت المحطــة مرحلــة التشــغيل التجــاري منــذ 

13 يونيــو 2018. 

تحقــق شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه  إيراداتهــا فــي الوقــت الحالــي وفقــً ألحــكام اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
لمــدة 20 عامــً وهــي الشــركة التــي تملكهــا الحكومــة بالكامــل بصــورة غيــر مباشــرة. ولقــد تــم التعاقــد بشــأن كامــل الســعة اإلنتاجيــة والميــاه المنتجــة 
مــن المحطــة لصالــح الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إلســتخدامها فــي تلبيــة الطلــب المتنامــي والمتزايــد علــى الميــاه فــي البــالد طــوال فتــرة 
اتفاقيــة شــراء الميــاه ومــا بعدهــا، وبصفتهــا أكبــر محطــة لتحليــة ميــاه البحــر باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي فــي ســلطنة عمــان فــإن الســعة 
المتعاقــد عليهــا تمثــل نســبة 23% مــن الطلــب علــى الميــاه فــي ســلطنة عمــان،  وذلــك حســب بيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمــدة ســبع 

ســنوات للفتــرة مــن )2019م - 2025م(.

وتمــد شــركة كهربــاء مــزون الشــركة بالكهربــاء طبقــا التفاقيــة توريــد الكهربــاء، والشــركة بصفتهــا مســتخدم للشــبكة قــد وقعــت اتفاقيــة توصيــل 
ــات الهيئــة  ــى خزان ــاء لضمــان اتصالهــا بشــبكة النقــل طــوال فتــرة اتفاقيــة شــراء الطاقــة المتعاقــد عليهــا. وُتنقــل الميــاه الصالحــة للشــرب إل الكهرب
العامــة للكهربــاء والميــاه، المعروفــة حاليــا باســم حيــا للميــاه، وهــي مجــاورة للمحطــة. وشــركة التشــغيل هــي شــركة ســويز ش م م، ويســيطر عليهــا 

أحــد مؤسســي المشــروع.

تقع المحطة في قلب منطقة الربط الرئيسة بالقرب من مناطق الطلب الرئيسية، والخريطة التالية توضح بالتقريب موقع المحطة:

á°ùjƒ¡dG

¢UÉæ°T

QÉë°U

IQƒHÉÿG

§≤°ùe

πFÉª°S

¢ùª°T πÑL äÉjôb

Qƒ°U

Oƒ¡a

AÉª«g

∫ƒeôe

âjôªK

äÉ«fÓ◊G QõLádÓ°U

IÒ°üe

ºbódG

¿ÉªY áæ£∏°S

Iôbƒ°U

.......... áæjóe / áj’h

................. ≥WÉæe

................. áª°UÉY

á«dhódG Ohó◊G á«MÉf øe á£jôÿG √òg ≈∏Y óªà©j ’

±ƒ∏ÿG

äƒ°ùjQ

ähÈM
•ÉHôe

Ωóæ°ùe

(¿ÉªY áæ£∏°S)

Ö°üN

AÉMóe

(¿ÉªY áæ£∏°S)

äÉ«fÉÁódG QõL

شركة بركاء
لتحلية المياه

46



نشرة إصدار أسهم

تــم  تأســيس شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه كشــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة )ش م ع م( بتاريــخ 25 ينايــر 2016 وُســجلت لــدى وزارة التجــارة والصناعــة 
بدائــرة الســجل التجــاري برقــم 1242376، وقــد أصــدرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين بالشــركة فــي اجتماعهــا بتاريــخ 31 مايــو 2021 قــرارًا قضــى 
بتحويــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مــن شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة )ش م ع ع( )قيــد التحــول( وعنوانهــا 

المســجل هــو صنــدوق بريــد رقــم 252، والرمــز البريــدي 103 القــرم، محافظــة مســقط، ســلطنة عمــان.

يبلــغ رأســمال الشــركة المصــدر 7٫552٫200 ريــال عمانــي مقســم إلــى 75٫522٫000 ســهٍم بقيمــة قدرهــا 100 بيســة لــكل ســهم، وتتألــف قائمــة المســاهمين 
البائعيــن فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مــن شــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت وتبلــغ ملكيتهــا 36%، وشــركة ســويز جــروب التــي 
اســتحوذت علــى أســهم شــركتها التابعــة )ســويز انترناشــيونال( فــي الشــركة فــي تاريــخ 6 ديســمبر 2021، وتبلــغ ملكيتهــا 27 % وشــركة كاهرابيــل م م 
ح وتبلــغ ملكيتهــا 27%، وشــركة دبليــو جــي تــاول ش م م وتبلــغ ملكيتهــا 10%. ولمعرفــة المزيــد عــن المســاهمين البائعيــن المذكوريــن أعــاله وتفاصيــل 
مســاهماتهم بالشــركة، يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الســابع مــن هــذه النشــرة بعنــوان »بيانــات المســاهمين بالشــركة« والفصــل الثانــي عشــر مــن هــذه 

النشــرة أيًضــا بعنــوان »تكلفــة المشــروع و مصــادر التمويــل«.   

ُنبذة تاريخية

طلبت الحكومة من المستثمرين تقديم عروضهم إلنشاء محطة مستقلة للمياه بإعالنها المناقصة رقم 2015/1 على الشروط التالية:

أن يكــون موقــع المحطــة المســتقلة للميــاه بواليــة بــركاء، وتكــون ســعتها 281٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم )أي مــا يعــادل 61٫8 مليــون جالــون إمبراطــوري    
فــي اليــوم(.

أن يشــتمل المشــروع علــى تصميــم محطــة تحليــة لميــاه البحــر تعمــل بتقنيــة التناضــح العكســي أو مــا يعــرف بالترشــيح الفائــق، وتمويلهــا،    
وإنشــائها، وتملكهــا، ومــن ثــم تشــغيلها وصيانتهــا، علــى أن يكــون ذلــك بنظــام "البنــاء والتملــك والتشــغيل"، وعلــى أن ُتبــاع الســعة اإلجماليــة 

للمحطــة إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه.

وبعــد مرحلــة العــروض التنافســية التــي أقامتهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي عــام 2015، تــم ترســية عقــد إنشــاء المحطــة وتشــغيلها 
علــى مؤسســي المشــروع، فأســس مؤسســو المشــروع شــركة لغــرض إنشــاء المحطــة وتشــغيلها.

وأسســت المحطــة علــى نظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل؛ األمــر الــذي يمكنهــا مــن االســتمرار فــي التشــغيل بعــد إنتهــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه 
البالغــة 20 عامــً وذلــك مــن خــالل تمديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه )شــريطة موافقــة الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه( أو مــن خــالل بيــع الميــاه لزبائــن 
محتمليــن إذا توفــر ســوق تجــاري فــي ذلــك الوقــت، وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن العمــر االنتاجــي االفتراضــي للمحطــة قــد ُيمــد ليصــل إلــى 40 عاًمــا مــع مراعــاة 

تشــغيل المحطــة وصيانتهــا بمــا يتوافــق والممارســات الصحيحــة.

وتنــص اتفاقيــة مؤسســي المشــروع علــى أن يقــوم المؤسســون بطــرح نســبة 40 % مــن أســهم الشــركة لالكتتــاب العــام وإدراجهــا للتــداول فــي بورصــة 
مســقط، وقــد قــرر المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 31 مايــو 2021 تحويــل الشــركة مــن كونهــا مســاهمة مقفلــة إلــى 
مســاهمة عامــة طبقــا لالكتتــاب العــام. وقــد بلغــت التكلفــة اإلجماليــة لمشــروع المحطــة عنــد موعــد التشــغيل التجــاري 113٫6 مليــون ريــال عمانــي وقــد 

تضمنــت التكاليــف المرتبطــة بعقــد التصميــم والشــراء والبنــاء وغيرهــا مــن التكاليــف.

الجدول أدناه يلخص التسلسل التاريخي لتنفيذ المشروع:

التاريخالحدث

6 إبريل 2015إصدار الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه طلب العروض 

17 أغسطس 2015تقديم مؤسسي المشروع العروض

8 أكتوبر 2015اإلعالن عن صاحب العرض المفضل 

2 مارس 2016توقيع اتفاقية شراء المياه

23 إبريل 2016إكمال الترتيبات المالية 

13 يونيو 2018التشغيل التجاري للمحطة 

6 إبريل 2038إنتهاء صالحية اتفاقية شراء المياه

ُعينــت شــركة ســويز انترناشــيونال )وقــد حلــت محلهــا اآلن ســويز جــروب بموجــب اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة فــي 21 نوفمبــر 2021( للمشــروع كمقــاول عقــد 
التصميــم والشــراء والبنــاء. والمحطــة تعمــل بتقنيــة الترشــيح الفائــق وهــي بهــذه التقنيــة أكبــر محطــة تحليــة للميــاه فــي ســلطنة عمــان. والتقنيــة 

المســتخدمة فــي المحطــة قــد ثبتــت جدارتهــا وقــد ُطبقــت عالميــا فــي مشــاريع كثيــرة. 
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بيانات مالية مختارة

يوضح الجدول أدناه البيانات المالية المختارة فيما يتعلق بالفترات المشار إليها:

 2017 
)معاد صياغتها(

2018
)معاد صياغتها(

2019
)معاد صياغتها(

2020 
)مدققة(

17٫00317٫339-10٫245-اإليرادات للفترة

3٫879136224-الربح )الخسارة( بعد الضريبة للفترة

96٫739125٫949113٫932109٫247إجمالي األصول في نهاية الفترة

95٫649120٫408114٫139108٫642إجمالي اإللتزامات في نهاية الفترة

6465٫4993٫3392٫347النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

ولمزيد من المعلومات عن البيانات المالية يرجى االطالع على الفصل الحادي والعشرين من هذه النشرة بعنوان »البيانات المالية التاريخية«.

القوة التنافسية

تتضمن نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها شركة بركاء لتحلية المياه ما يلي:

المحطــة األكبــر فــي ســلطنة عمــان التــي تعمــل بتقنيــة التناضــح العكســي، وهــي إحــدى أكبــر المشــروعات المســتقلة للميــاه فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي

هــي المحطــة األكبــر فــي ســلطنة عمــان التــي تعمــل بتقنيــة التناضــح العكســي بســعة قدرهــا 281٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم )أي مــا يعــادل 61٫8 مليــون 
جالــون إمبراطــوري فــي اليــوم(، وتمثــل مــا نســبته 23% مــن الطلــب علــى الميــاه فــي ســلطنة عمــان وذلــك حســب بيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه لســبع ســنوات - إصــدار )2019م - 2025م(.

السعة التشغيلية في منطقة الربط الرئيسي في الوقت الحالي )2020(

السعة التشغيلية )مليون جالون إمبراطوري في اليوم(المحطة

61٫8بركاء )4( المستقلة للمياه

42٫5بركاء المستقلة للطاقة والمياه

42الغبرة )2( المستقلة للمياه

33صحار المستقلة للطاقة والمياه

26بركاء )2( المستقلة للطاقة والمياه

55محطة صحار )4( المستقلة للمياه

260٫3اإلجمالي

المصدر: بيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للسبع سنوات )2019 - 2025(

ــة  إطــار تعاقــدي جيــد مــع اتفاقيــة طويلــة األمــد لشــراء الميــاه تضمــن التدفــق النقــدي وتوفــر الحمايــة ضــد األحــداث العكســية مثــل حال
مخاطــر المشــتري والقــوة القاهــرة.

يمثــل المشــروع واحــدًا مــن جملــة ســتة مشــاريع مســتقلة للميــاه ومشــاريع مســتقلة للطاقــة والميــاه فــي شــبكة الربــط الرئيســة أو مملوكــة مــن قبــل 
الحكومــة، ويســتفيد المشــروع مــن اإلطــار التعاقــدي الجيــد الموثــوق.

تتمتــع ســلطنة عمــان بســجل متميــز فــي طــرح مناقصــات مشــاريع الميــاه المســتقلة ومشــاريع الطاقــة المســتقلة ومشــاريع الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة 
الميــاه المســتقلة وإســناد تطويرهــا للقطــاع الخــاص، وتعــود هــذه الخبــرة ألكثــر مــن 20 عامــً، وُتعتبــر ســلطنة عمــان مــن الــدول الرائــدة فــي مجــال تطويــر 
مشــاريع الطاقــة والميــاه فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومــن خــالل إطــار تعاقــدي ناجــح ممثــال فــي قانــون القطــاع. بــدأ أول مشــروع 
مســتقل لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة فــي عــام 1996م وللســلطنة ســجل مشــرف مــن حيــث اإلمتثــال وااللتــزام باتفاقيــات شــراء الميــاه والطاقــة منــذ عــام 
1993م / 1994م ممــا جعــل الســلطنة الوجهــة المفضلــة لمطــوري مشــاريع الميــاه المســتقلة ومشــاريع الطاقــة المســتقلة والمشــاريع المســتقلة للميــاه 
والطاقــة، وُيعــد نمــوذج الشــراء والتملــك واإلطــار التعاقــدي الــذي تــم اتباعــه فــي المشــروع مشــابهً لمــا هــو متبــع فــي مشــاريع الميــاه المســتقلة ومشــاريع 

الطاقــة المســتقلة ومشــاريع الميــاه والطاقــة المســتقلة فــي ســلطنة عمــان والســابقة لهــذا المشــروع.
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نشرة إصدار أسهم

ــركاء لتحليــة الميــاه مــن خــالل اتفاقيــة واحــدة  ــة مــن شــركة ب ــاه المنتجــة كامل تعاقــدت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه للحصــول علــى المي
طويلــة المــدى لشــراء الميــاه مدتهــا 20 ســنة. وأمــا بالنســبة للفتــرة التــي تعقــب فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه، فســتقوم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه إمــا 
بتمديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه التــي أبرمتهــا مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه )بعــد موافقتهــا علــى الشــروط( أو بيــع الميــاه التــي تنتجهــا فــي 
الســوق التجاريــة لزبائــن مؤهليــن إذا وجــد هــذا الســوق فــي ذلــك الوقــت. وســيعتمد قرارهــا فــي ذلــك علــى حالــة المحطــة ومــدى تطــور قوانيــن ولوائــح 

الســوق التــي تصدرهــا هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة.  

وتنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى حــاالت مختلفــة مــن مخاطــر المشــتري وحــاالت القــوة القاهــرة والتــي تتضمــن حــق شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فــي الحصــول 
علــى تعويضــات فــي حالــة وقــوع بعــض األحــداث التــي تعيقهــا مــن أداء إلتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه، وذلــك طبًقــا لشــروط اتفاقيــة 
ــركاء لتحليــة الميــاه اســتيفاؤها حتــى يتســنى لهــا الحصــول علــى  ــد مــن التفاصيــل الموجــزة حــول الشــروط التــي ينبغــي لشــركة ب شــراء الميــاه. ولمزي

تعويضــات مــن حــاالت مخاطــر المشــتري والقــوة القاهــرة، يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الحــادي عشــر مــن هــذه النشــرة بعنــوان »اإلطــار التعاقــدي«.   

ــاء والطلــب علــى الميــاه  ــة مســتقرة وقابلــة للتنبــؤ ومقاومــة إلحتمــال الصدمــات فــي أســعار الكهرب تدفقــات نقدي
طــوال فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه

وفقــً إلتفاقيــة شــراء الميــاه، ســتحصل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى رســوم الســعة اإلنتاجيــة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مقابــل 
ســعة المحطــة الثابتــة أوال باختبــار القبــول وثانيــا عــن طريــق اختبــار األداء الســنوي. وتقــوم الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بســداد رســوم الســعة 
اإلنتاجيــة بصــرف النظــر عــن مــا إذا اســتلمت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه الطاقــة المنتجــة فعليــً، وبصــرف النظــر عــن مــا إذا قامــت الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتوجيــه شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه لتوصيــل الميــاه. ومفــاد ذلــك، مــع مراعــاة إســتثناءات معينــة أن الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه ملزمــة بســداد رســوم الســعة المضمونــة المتعاقــد عليهــا لصالــح شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بنســبة 100% بصــرف النظــر عــن مــا 

إذا تــم توزيــع الميــاه فعليــً أم لــم يتــم ذلــك. 

وإيرادات الشركة مبنية على ما يلي:
رسوم سعة المياه التي تتكون مما يلي:  -1

رسوم استثمار سعة المياه، وتتضمن خدمة الدين، وعوائد األسهم، ومدفوعات الضريبة، ورسم التوصيل )رافد رأس المال(. )أ ( 
رســوم تشــغيل ســعة الميــاه وصيانتهــا، وتتضمــن تكاليــف القــوى العاملــة، والصيانــة، وقطــع الغيــار، والتأميــن، والتكاليــف العامــة الثابتــة  )ب ( 

واإلداريــة، ورســم التوصيــل )رافــد التشــغيل والصيانــة(
رسوم إنتاج المياه وتتكون مما يلي:  -2

رسوم تشغيل وصيانة إنتاج المياه الخاصة بتكاليف التشغيل والصيانة المتغيرة، وذلك إلنتاج المياه. )أ ( 
رسوم الكهرباء، وهي تكلفة استهالك الكهرباء المستخدمة في إنتاج المياه. )ب ( 

ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه باعتبارهــا شــركة مملوكــة للحكومــة، وبوصفهــا مشــتري الطاقــة والطــرف المتعاقــد 
والمســؤول عــن الســداد، فإنهــا تتمتــع بســجل ممتــاز فيمــا يتعلــق بالســداد فــي المواعيــد المحــددة. ووفقــً لذلــك، تتنبــأ شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه 
بتدفقــات نقديــة مســتقرة وقويــة ال تتأثــر بتذبذبــات الطلــب علــى الميــاه خاصــة عنــد األخــذ فــي االعتبــار أنــه يتــم الدفــع لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بنــاًء 

علــى مســتوى الجاهزيــة.

تعــول الشــركة فــي ضمانهــا المالــي علــى حقيقــة أن رســوم ســعة الميــاه ُتدفــع عــن كل ســاعة مــن ســاعات جاهزيــة المحطــة، بغــض النظــر عــن كميــة 
الميــاه الموزعــة فعليــا، وقــد ُصممــت لتغطيــة النفقــات الثابتــة، بمــا فــي ذلــك نفقــات التشــغيل والصيانــة الثابتــة، وخدمــة الديــن، وتكلفــة التأميــن، 

ــد رأس المــال. ــار، ورســوم التوصيــل، وعوائ ــب، وقطــع الغي والضرائ

تقنيات حديثة لضمان موثوقية المحطة وأدائها على المدى البعيد:

-  تقنية مجربة في تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي أو ما يعرف باسم الترشيح الفائق

تســتخدم المحطــة تقنيــة التناضــح العكســي فــي عمليــة تحليــة ميــاه البحــر، وفيهــا يتــم اســتخراج الميــاه مــن ميــاه البحــر عــن طريــق ضغطــه عبــر أغشــية 
ترشــيح شــبه منفــذه إلنتــاج ميــاه عذبــة عاليــة الجــودة. تعتمــد هــذه العمليــة علــى الحــرارة المنخفضــة وال تتطلــب تســخين وال حــرارة عاليــة، وال تتطلــب 
أيــة مدخــالت أخــرى غيــر الكهربــاء لحــث المضخــات. وقــد أثبتــت تقنيــة التناضــح العكســي فعاليتهــا نظــرا لكفاءتهــا فــي اســتهالك الطاقــة، وتكلفــة أقــل 

للميــاه، وهــي صديقــة للبيئــة مقارنــة بتقنيــات التحليــة الحراريــة.

-  المحطة ذات استهالك منخفض للطاقة 

ال شــك أن اســتهالك المحطــة للطاقــة منخفــض جــدا مقارنــة بالمحطــات األخــرى فــي المنطقــة؛ فقــد ُصممــت لالســتفادة األمثــل مــن الطاقــة، فهــي مــزودة 
بوحــدة معالجــة أوليــة ووحــدة ضبــط المضخــات وذلــك بفضــل اســتخدام مرشــحات الجاذبيــة، ثــم اختيــار أغشــية التناضــح العكســي، ووحــدة اســترداد الطاقــة.

-  معالجة قوية للمياه

 )SeaDAF™( تعمــل المحطــة بالتقنيــة الحديثــة وهــي إحــدى المحطــات األكثــر كفــاءة فــي الســلطنة، حيــث تــم تجهيزهــا بتقنيــة تعويــم الهــواء المــذاب
الخاصــة بشــركة ســويز، وقــد صممــت إلزالــة المــواد الصلبــة مــن ميــاه البحــر المســحوبة، ال ســيما وأنهــا متالئمــة مــع معالجــة الميــاه العكــرة التــي تغزوهــا 
الطحالــب فــي خليــج عمــان. والمحطــة قــادرة علــى معالجــة الميــاه حتــى أثنــاء ظاهــرة »تكاثــر الطحالــب« )تكاثــر ســريع وهائــل عــن معــدل التكاثــر الطبيعــي 

للطحالــب فــي ميــاه البحــر(. 
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يــؤازر الشــركة مؤسســون يتمتعــون بخبــرة واســعة فــي مجــال تنفيــذ مشــروعات كبيــرة ومعقــدة لمحطــات الميــاه والطاقــة المســتقلة علــى المســتوى 
العالمــي وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وفــي ســلطنة عمــان، ومــن الجديــر بالذكــر أن المســاهمين البائعيــن ســيحتفظون بنســبة مســاهمة فــي 

الشــركة بواقــع 60% وذلــك عقــب االنتهــاء مــن االكتتــاب العــام:

شــركة آي إنفايرونمنــت إنفســتمنتس ميــدل ايســت ليمتــد، هــي شــركة خاصــة محــدودة ُأسســت بموجــب قوانيــن إنجلتــرا، وهــي مملوكــة بالكامــل   -
مــن قبــل إيتوتشــو جــروب. وُتعــد إيتوتشــو مــن الشــركات الرائــدة عالميــا فــي مجــال التجــارة واالســتثمار، وتقــوم بمشــاريع أساســية اجتماعيــة؛ كإنشــاء 
الســكك الحديديــة، والجســور، والطرقــات، ومحطــات تحليــة ميــاه البحــر، وغيرهــا مــن المحطــات لمعالجــة الميــاه. وبخبرتهــا التــي تزيــد علــى 30 عامــا 
فــي األعمــال المتصلــة بالميــاه والبيئــة، تواصــل اليــوم إيتوتشــو توســعة إمكاناتهــا فــي الشــرق األوســط بالقيــام بأعمــال أخــرى تتصــل بقطــاع الميــاه 
باإلضافــة إلــى تحليــة الميــاه. ويتضمــن نطــاق أعمالهــا توفيــر الخدمــات الكاملــة فــي مناطــق االمتيــاز، والتخصيــص، وميــاه الشــرب، ومعالجــة ميــاه 
الصــرف الصحــي، ومشــروعات التملــك والتشــغيل والبيــع، وخدمــات عقــود التصميــم والشــراء والبنــاء، وخدمــات التشــغيل والصيانــة. وشــركة 
إيتوتشــو عبــارة عــن مجموعــة شــركات عالميــة موزعــة فــي 63 دولــة ومقرهــا الرئيــس فــي طوكيــو باليابــان. وتشــغل الشــركة مــا يقــرب مــن 4319 
موظفــا فــي العالــم، وإيراداتهــا الموحــدة قــد بلغــت فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي مــارس 2020 مــا يقــرب مــن 11 تريليــون يــن يابانــي، وهــي مســجلة 

فــي بورصــة األوراق الماليــة بطوكيــو ورأســمالها الســوقي يقــدر بنحــو 5٫6 تريليــون يــن يابانــي تقريبــا.

توظــف شــركة ســويز اس ايــه ومجموعــة شــركاتها 90٫000 موظفــا فــي خمــس قــارات مختلفــة، وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة عالميــا فــي مجــال إدارة   -
المــوارد المســتدامة الذكيــة؛ فهــي توفــر حلــول إدارة الميــاه والنفايــات بمــا يمكــن المــدن والصناعــات مــن تحســين إدارة مواردهــم وتعزيــز األداء 
البيئــي واالقتصــادي بمــا يتماشــى مــع المعاييــر التنظيميــة وإمكانــات التقنيــات الرقميــة والحلــول المبتكــرة. وتعالــج شــركة ســويز اس ايــه ومجموعــة 
شــركاتها مــا يزيــد عــن 45 مليــون طــن مــن المخلفــات فــي كل ســنة، وتنتــج 7٫1 مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب، وتنتــج 7٫1 مليــار متــر مكعــب مــن 
الميــاه الصالحــة للشــرب، باإلضافــة إلــى 4٫2 مليــون طــن مــن المــواد الخــام الثانويــة و 8٫7 تيــرا واط فــي الســاعة مــن الطاقــة المتجــددة. وتؤمــن مــوارد 
الميــاه وتوفــر خدمــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لعــدد 66 مليــون شــخص، كمــا أنهــا ُتعيــد اســتخدام 1٫1 مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف 
الصحــي. وقــد بلغــت إيراداتهــا ومجموعــة شــركاتها فــي عــام 2020 نحــو 17٫2 مليــار يــورو. وُيقــدر رأس مــال ســويز اس ايــه الســوقي بنحــو 12٫6 مليــار يــورو.

شــركة كاهرابيــل م م ح، هــي مؤسســة منطقــة حــرة ُأسســت بموجــب قوانيــن المنطقــة الحــرة لمطــار دبــي، وهــي جــزء مــن إنجــي جــروب، وهــي   -
توفــر الحلــول الفعالــة والمبتكــرة إلــى الحكومــات والمجتمعــات والمــدن واألعمــال وذلــك بنــاء علــى خبرتهــا فــي أربعــة قطاعــات أساســية: إنتــاج الطاقــة 

المســتقلة، الطاقــة المتجــددة، الغــاز الطبيعــي، وخدمــات كفــاءة الطاقــة. 

وصلــت إيراداتهــا فــي عــام 2020 إلــى 55٫8 مليــار يــورو، وبقــوى عاملــة بلغــت 170٫000 موظــف فــي 70 دولــة. ويبلــغ رأس مالهــا الســوقي 28 مليــار يــورو   
تقريبــا. وُتعــد شــركة إنجــي مرجعــا عالميــا فــي الطاقــة منخفضــة الكربــون والخدمــات المتعلقــة بهــا، وهــي ملتزمــة وموظفوهــا وعمالؤهــا وشــركاؤها 
وأصحــاب المصالــح فيهــا بتســريع وتيــرة االنتقــال إلــى بيئــة تتــم فيهــا معادلــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وذلــك مــن خــالل خفــض اســتهالك 
الطاقــة وحلــول صديقــة للبيئــة. وقــد اســتلهمت مــن الغــرض الــذي تصبــوا إليــه مــا يعــزز أداءهــا االقتصــادي بتأثيــر إيجابــي علــى األشــخاص والكوكــب، 

فهــي تســتخدم أعمالهــا األساســية )أنشــطة الغــاز والطاقــة المتجــددة والخدمــات المتعلقــة بهــا( لتقديــم حلــول تنافســية إلــى عمالئهــا.

وتحظــى شــركة إنجــي بمحفظــة اســتثمارية فــي الســلطنة مــن خــالل نظــام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بمــا تملكــه مــن أســهم فــي   
محطــة بــركاء 2 للميــاه والطاقــة المســتقلة ومحطــة صحــار 1 للميــاه والطاقــة المســتقلة. ولهــا أيضــا حصــص فــي محطــات الطاقــة المســتقلة فــي 
الرســيل والكامــل وبــركاء 3 وصحــار 2. ومــن الجديــر بالذكــر أن المجموعــة تملــك مــا نســبته 70% فــي شــركة ســويز-تراكتبل للعمليــات والصيانــة عمــان 
ش م م )ســتومو(، وهــي أكبــر الشــركات العاملــة فــي ســلطنة عمــان فــي مجــال تقديــم خدمــات التشــغيل والصيانــة المتخصصــة فــي قطــاع الطاقــة.

تعــد شــركة دبليــو جــي تــاول ش م م إحــدى أكبــر مجموعــة شــركات فــي الســلطنة ِلمــا لهــا مــن أنشــطة فــي ســبعة مجــاالت مهمــة: التعزيــز،   -
والهندســة، واإلنشــاءات، والعقــارات، والخدمــات والتجــارة، والمنتجــات االســتهالكية، وتجــارة الســيارات. وللشــركة أعمــال فــي بقيــة دول الخليــج وفــي 
الهنــد، ولهــا مشــاريع شــراكة ناجحــة فــي العقــارات والســلع ســريعة االســتهالك، واإلنشــاءات، والتصنيــع، والهندســة، والخدمــات الصناعيــة وخدمــات 

ــع. التوزي

لمزيد من المعلومات حول مؤسسي المشروع يرجى الرجوع إلى الفصل السابع بعنوان »بيانات المساهمين في الشركة«.

المشروع يعمل بكامل طاقته

اكتمــل بنــاء المحطــة ودخلــت مرحلــة التشــغيل التجــاري منــذ 13 يونيــو 2018، ومــن ثــم فقــد تــم التخلــص مــن أيــة مخاطــر متعلقــة بعمليــة اإلنشــاء. وقــد 
حققــت المحطــة مؤشــرات أداء ممتــاز منــذ أن دخلــت التشــغيل التجــاري، وحققــت موثوقيــة تجاريــة بمــا أثبتتــه مــن كفــاءة فــي عمليــات التشــغيل. واجتــازت 
المحطــة اختبــارات األداء األربعــة، وتــم آخرهــا فــي مــارس 2021، وقــد حققــت المحطــة فــي جميــع االختبــارات مؤشــرات لــأداء بمــا يتماشــى مــع المؤشــرات 

المتعاقــد عليهــا أو بأفضــل منهــا.

وال شــك أن حجــم المحطــة وتقنيــة تحليــة ميــاه البحــر بنظــام التناضــح العكســي التــي تســتخدمها جعــل المحطــة فــي مكانــة تنافســية مــع محطــات التحليــة 
ــي  ــركاء بمحافظــة مســقط التــي تشــهد نمــوا ســريعا، وبالتال األخــرى فــي ســلطنة عمــان. وبالنســبة للموقــع الجغرافــي للمحطــة فإنهــا تحتــل منطقــة ب
ســتظل وحــدة أساســية لرفــد المدينــة بالميــاه. وُيتوقــع بحســب بيــان الســبع ســنوات )2019 - 2025( الصــادر عــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أن 

يزيــد الطلــب بوتيــرة أســرع مــن التوريــد علــى مــدار الســنوات القليلــة القادمــة ممــا يجعــل الشــركة أحــد أهــم المحطــات التــي ترفــد الســلطنة بالميــاه.
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نشرة إصدار أسهم

المشغل يتمتع بالخبرة والقوى العاملة الماهرة

ُتشــغل المحطــَة شــركة ســويز ش م م )شــركة التشــغيل(، وهــي شــركة تابعــة لشــركة ســويز اس ايــه؛ وهــي أحــد الشــركات الرائــدة عالميــا فــي مجــال 
تحليــة الميــاه، حيــث أنشــأت شــركة ســويز اس ايــه ومجموعــة شــركاتها مــا يزيــد عــن 3٫300 محطــة للتحليــة علــى مســتوى العالــم بســعة إجماليــة بلغــت 
13٫250٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم، ولديهــا خبــرة فــي تشــغيل محطــات التحليــة المســتدامة اكتســبتها علــى مــدار 50 ســنة. وقــد ُمنحــت خــالل اإلثنــي عشــر 

ســنة الماضيــة 20 جائــزة تمنحهــا »جوائــز الميــاه العالميــة« وذلــك لتفوقهــا عالميــا فــي مجــال التحليــة ومعالجــة الميــاه.

والشــركة إذ تســتفيد مــن انخفــاض مخاطــر التشــغيل ذلــك أن شــركة التشــغيل تخضــع لســيطرة أحــد مؤسســي المشــروع ممــا يجمــع األطــراف علــى 
توافــق المصالــح بمــا يضمــن تشــغيل المحطــة بكفــاءة. وقــد أبرمــت اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة ونــأت بنفســها عــن المخاطــر الكبــرى المتعلقــة 
ــرات واســعة فــي المجــال،  ــن لديهــم ســجل حافــل وخب ــرات المؤسســين الذي ــا وتســتفيد مــن خب ــدار شــركة التشــغيل محلي ــة. وُت بالتشــغيل والصيان

ــة. ــة المماثل ولهــم ســمعة حســنة فــي المنطقــة وســجل حافــل بمشــاريع محطــات التحلي

وشــركة التشــغيل أيضــا إذ تســتفيد مــن خبــرات فريــق اإلدارة الــذي يعــاون إدارة الشــركة، وبالتالــي فالمحطــة تســتفيد مــن خبــرات اإلدارة الواســعة 
والمعرفــة التشــغيلية التــي اكتســبتها علــى مــدار عقــود. كمــا أن وجــود هــؤالء المهنييــن واإلدارة ومؤسســي المشــروع يســاهم فــي تطبيــق الحوكمــة 
ــذي توظفهــم شــركة  الرشــيدة ويضمــن اســتفادة المحطــة مــن أعلــى المعاييــر. واإلدارة مدعومــة مــن قبــل 45 موظفــا مــن ذوي الخبــرات المؤهليــن ال

التشــغيل؛ ووجودهــم عامــل مهــم جــدا لنجــاح المشــروع فــي الوقــت الحالــي وفــي المســتقبل.

لمزيد من المعلومات عن فريق إدارة الشركة يرجى الذهاب إلى الفصل الثامن عشر بعنوان »تنظيم الشركة وإدارتها«.

استمرار الطلب على المياه وفرص لزيادة النمو التدريجي في اإليرادات بعد انتهاء اتفاقية الشراء الحالية

مــن المتوقــع أن يزيــد إجمالــي الطلــب علــى الميــاه زيــادة هائلــة طبقــا لتوقعــات الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه؛ يقودهــا فــي ذلــك النمــو 
االقتصــادي والنمــو الســكاني وزيــادة دخــل األشــخاص، واســتثمار رأس المــال، واإلســكان، والبنــى التحتيــة واإلنفــاق الصناعــي وتطويــر قطــاع الســياحة، ومــن 
المتوقــع أيضــا أن تصــل ذروة الطلــب علــى الميــاه إلــى 2٫564 ألــف مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام 2038 )وهــي الســنة التــي تنتهــي فيهــا اتفاقيــة 
شــراء الميــاه( مقارنــة بـــ 967 ألــف مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم فــي عــام 2018 )حســب دراســة كيــه 4 كيــه(. ويتوقــع االستشــاري كيــه 4 كيــه بــأن ســعة 
المحطــات الحاليــة التــي تصــب فــي منطقــة الربــط الرئيســة لــن تكــون كافيــة لتلبيــة الطلــب فــي فتــرة مــا بعــد ذلــك. وبنــاء علــى نتائــج دراســة االستشــاري 

كيــه 4 كيــه فــإن الشــركة لــن تفقــد جدواهــا االقتصــادي حتــى فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه.

التقنية واألنظمة المستخدمة في المحطة

وصف المحطة

تقــع المحطــة علــى ُبعــد 50 كــم مــن غــرب محافظــة مســقط فــي خليــج عمــان، وتقــع فــي الغــرب مــن محطــات بــركاء )1(، )2(، )3(، ومجــاوره لطريــق الباطنــة 
الســاحلي الســريع، محافظــة جنــوب الباطنــة بســلطنة عمــان، وقــد جــرى تطويــر المحطــة بنظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل. دخلــت المحطــة خــط 
التشــغيل التجــاري فــي 13 يونيــو 2018 بســعة 281٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم )أي مــا يعــادل 61٫8 مليــون جالــون إمبراطــوري فــي اليــوم(، وتتكــون مــن أبــراج 
الســحب البحريــة، وخطــوط أنابيــب لســحب ميــاه البحــر وتصريفهــا مثبتــة فــي القــاع، ومحطــة لضــخ ميــاه البحــر، ونظــام تعويــم الهــواء المــذاب الخــاص 
بشــركة ســويز، ومرشــحات ثنائيــة الوســائط تســتخدم الجاذبيــة األرضيــة فــي مرحلــة المعالجــة األوليــة، ومرشــحات الخرطوشــة، ونظــام تحليــة ميــاه البحــر 
باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي أو الترشــيح الفائــق المــزدوج، ونظــام للمعالجــة النهائيــة عــن طريــق مــزج ثانــي أكســيد الكربــون والجيــر الكلســي 
إلعــادة المعــادن ثــم إضافــة الكلــور والفلورايــد، وباقــي األنظمــة والوحــدات الفرعيــة األخــرى. وتقنيــة التناضــح العكســي التــي نتحــدث عنهــا هنــا هــي تقنيــة 

بســيطة وال يدخــل فيهــا أجــزاء كبيــرة وبالتالــي فهــي مفيــدة فــي خفــض المخاطــر التشــغيلية.

الصور التالية توضح شكل محطة التحلية وخط التشغيل:
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عملية تحلية المياه

فيما يلي عرض لعملية التحلية التي تستخدمها المحطة:

عملية سحب مياه البحر

تبــدأ العمليــة عنــد أبــراج الســحب، وتمتــد داخــل البحــر لمســافة تصــل إلــى 1٫5 كيلــو متــر، حيــث يتــم ســحب ميــاه البحــر عبــر خطــي أنابيــب مدفونيــن فــي 
القــاع، واألبــراج مــزودة بحواجــز لمنــع مــرور الترســبات والمخلفــات واألحيــاء المائيــة.

وتــم بنــاء نظــام الهــواء المضغــوط حــول األبــراج لمنــع وصــول األحيــاء المائيــة والكائنــات الهالميــة، كمــا تــم تثبيــت نظــام التطهيــر بالكلــور لمنــع تكاثــر 
األحيــاء البحريــة داخــل األنابيــب.

وُتسحب مياه البحر عبر أبراج السحب نحو وحدة ضخ المياه، وبالوحدة ثالث مضخات مزودة بمرشحات خشنة وأخرى ناعمة.

مرشحات الحجر 
الجيرجي

المواد الكيميائية

نظام تعويم 
الهواء المذاب

المرشحات ثنائية 
الوسائط

تخليص

المياه من 
الشوائب

مرشح
densadeg

المعالجة األولية 
فتحة سحب مياه ووحدة الضخ

البحر

مضخات المياه 
المرشحة

خزان التصريف

خزان المياه النافذة

مرشحات 
الخرطوشة

التناضح العكسي

ج المياه العذبة 
خرو

ى الخزانات
إل
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نظام المعالجة األولية

ُيســتخدم نظــام المعالجــة األوليــة فــي معالجــة ميــاه البحــر قبــل دخولهــا إلــى نظــام التناضــح العكســي، وتقــوم بالمعالجــة األوليــة وحــداُت نظــام تعويــم 
الهــواء المــذاب الخاصــة بشــركة ســويز، والمرشــحات الثنائيــة الوســائط التــي تعمــل بالجاذبيــة، وأنظمــة مرشــحات الخرطوشــة.

تعمــل وحــدة نظــام تعويــم الهــواء المــذاب الخاصــة بشــركة ســويز علــى تخثيــر عوائــق ميــاه البحــر وتعويمهــا، ومــن ثــم معالجــة ميــاه البحــر فــي نظــام 
المرشــحات الثنائيــة الوســائط التــي تعمــل بالجاذبيــة وعندهــا يتــم ترشــيح العوائــق مــن خــالل الطبقــات الرمليــة والفحــم الصلــب. ويمكــن تجــاوز نظــام 
تعويــم الهــواء المــذاب فــي ظــل األوضــاع الطبيعيــة لميــاه البحــر وذلــك لكفــاءة نظــام المرشــحات الثنائيــة الوســائط - التــي تعمــل بالجاذبيــة األرضيــة - 
وحــده علــى معالجــة الميــاه معالجــة أوليــة؛ حيــث يتــم تشــغيل وحــدة نظــام تعويــم الهــواء المــذاب فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا ميــاه البحــر مضطربــة 

كأن يكــون ذلــك أثنــاء تكاثــر الطحالــب والمــد األحمــر.

وفــي النهايــة ُتعالــج ميــاه البحــر فــي مرشــحات الخرطوشــة عندمــا يتــم ترشــيح معظــم العوالــق التــي تزيــد عــن 5 ميكــرون قبــل دخــول الميــاه نظــام 
التناضــح العكســي.

نظام التناضح العكسي:

 يتكــون نظــام التناضــح العكســي المــزدوج مــن مضخــات عاليــة الضغــط، ومضخــات تقويــة، وأجهــزة اســتعادة الطاقــة، وأغشــية الترشــيح الفائــق الرقيقــة. 
وتحتــاج هــذه العمليــة إلــى مزيــد مــن الطاقــة حيــث تتطلــب ضغطــا عاليــا يصــل إلــى 70 بــار لتتغلــب علــى ضغــط الترشــيح وإنتــاج الميــاه العذبــة. وبالنســبة 
ألجهــزة اســتعادة الطاقــة فتكــون مثبتــة عنــد منفــذ الميــاه المالحــة المطــرودة بالضغــط العالــي وذلــك لتقليــل الطاقــة اإلجماليــة المســتخدمة فــي إنتــاج 

الميــاه العذبــة.
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نظام المعالجة النهائية

ُعولجــت ميــاه البحــر فــي نظــام التناضــح العكســي لكنهــا ال تــزال غيــر مناســبة للشــرب، وبالتالــي تحتــاج الميــاه إلــى مزيــد مــن المعالجــة والتحليــة؛ فيضــاف 
ثانــي أكســيد الكربــون ممزوجــا بالحجــر الجيــري المطحــون المنقــى إلنتــاج ميــاه شــرب متوازنــة مناســبة لالســتهالك، ويضــاف أيضــا الكلــور للتطهيــر ومــادة 
الفلورايــد لتقليــل تســوس األســنان، وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة اإلعــذاب ُتنقــل الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى خزانــات شــركة حيــا للميــاه - المعروفــة ســابقا 

باســم الهيئــة العامــة للميــاه  - المجــاورة للمحطــة.

المعايير الفنية

ــة المتعاقــد عليهــا علــى أنهــا الســعة اإلنتاجيــة الكاملــة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب لــكل ســنة مــن ســنوات  ــعة: ُتعــرف ســعة الميــاه المضمون الس
التعاقــد )بوحــدة المتــر المكعــب فــي الســاعة( المتوفــرة عنــد نقطــة التســليم والتــي تلتــزم محطــة بــركاء المســتقلة للميــاه بتوفيرهــا بشــكل متصــل 

وبموثوقيــة بمــا يتماشــى مــع معاييــر التشــغيل. وتبلــغ الســعة المضمونــة المتعاقــد عليهــا للمحطــة 11٫708 متــر مكعــب فــي الســاعة.

الجاهزيــة: الوقــت الــذي تســتغرقه المحطــة فــي عمليــة اإلنتــاج طبقــا للمواصفــات. وطبقــا التفاقيــات المشــروع فــإن المحطــة ســتكون جاهــزة للعمــل 
بنســبة 100% أثنــاء فصــل الصيــف وفــي فتــرة الشــتاء، باســتثناء االنقطــاع المقــرر ألغــراض الصيانــة. وقــد حققــت المحطــة نســبة جاهزيــة خــالل االثنــي عشــر 
ــة طبقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء  ــد علــى 99%، باســتثناء فتــرة االنقطــاع المجدول ــى ســبتمبر 2021( بلغــت نســبة تزي ــر 2020 إل شــهرا الماضيــة )مــن أكتوب

الميــاه. والرســم البيانــي التالــي يعــرض جاهزيــة المحطــة شــهريا خــالل االثنــي عشــر شــهرا الماضيــة.
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التشغيل والصيانة

تقــوم بتشــغيل المحطــة وصيانتهــا شــركُة التشــغيل طــوال مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه، والمشــغل مســؤول عــن االلتــزام بمعاييــر الصحــة والســالمة 
ــة المحطــة وكفاءتهــا، وعــن االلتــزام بتوجيهــات النقــل والتكلفــة التشــغيلية. والمشــغل مســؤول أيضــا عــن ضمــان توفــر قطــع  والبيئــة، وعــن جاهزي

الغيــار وضمــان أن يكــون العاملــون مؤهليــن ومدربيــن.
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نشرة إصدار أسهم

نظرة عامة على اإليرادات

طوال مدة اتفاقية شراء المياه

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى شــروط انتــاج الميــاه وتوريدهــا إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، وتفــرض االتفاقيــة التزامــا علــى الشــركة فــي 
تشــغيل المحطــة وصيانتهــا علــى درجــة الجاهزيــة المتفــق عليهــا طبقــا للســعة المضمونــة عقــب التشــغيل التجاري.

وقــد بلغــت الســعة المتعاقــد عليهــا منــذ التشــغيل التجــاري حوالــي 281٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم )أي مــا يعــادل 61٫8 مليــون جالــون إمبراطــوري فــي 
اليــوم(، وتبيعهــا المحطــة إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، وتتلقــى الشــركة فــي المقابــل تعرفــة منهــا تغطــي رســوم الســعة ورســوم 

اإلنتــاج، وذلــك علــى النحــو التالــي:

ُتدفــع رســوم الســعة اإلنتاجيــة عــن كل ســاعة تتوفــر فيهــا المحطــة، بغــض النظــر عــن مقــدار الميــاه المنقولــة، بهــدف تغطيــة التكاليــف الثابتــة، بمــا فــي    
ذلــك؛ تكاليــف التشــغيل والصيانــة الثابتــة، وخدمــة الديــن، وتكاليــف التأميــن، والضرائــب، وقطــع الغيــار، ورســوم التوصيــل، والعائــد علــى رأس المــال.

تغطي رسوم اإلنتاج تكلفة التشغيل والصيانة المتغيرة ورسوم الكهرباء، وُتدفع طبقا لإنتاج الذي يتم تسليمه طبقا التفاقية شراء المياه.   

ومــن الجديــر بالذكــر أن المدفوعــات مقننــة بالريــال العمانــي، ورســوم اإلســتثمار فــي الميــاه مربوطــة بســعر صــرف الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي، 
كمــا أن رســم الســعة ورســم اإلنتــاج مرتبطــان بســعر صــرف الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي األمريكــي ومرتبطــان بمؤشــر ســعر المنتــج األمريكــي 
المقــرر فــي الواليــات المتحــدة ومؤشــر ســعر المســتهلك العمانــي للجــزء المتفــق عليــه مــن إجمالــي الرســوم. لقــد حــددت اتفاقيــة شــراء الميــاه ســعر صــرف 
الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي كمتوســط ســعر النقــد للريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي المعلــن عنــه مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي 

فــي مؤشــرات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة لفتــرة الفواتيــر ذات الصلــة.

فترة ما بعد اتفاقية شراء المياه

تتوقــع اإلدارة بشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بــأن تعمــل المحطــة بشــكل جيــد خــالل فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه، وســوف تكــون المحطــة فــي وضــع 
جيــد يمكنهــا مــن تلبيــة الطلــب المتوقــع علــى الميــاه فــي منطقــة الربــط الرئيســة علــى المــدى الطويــل. وبعــد انتهــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه، ســيتم 
إمــا تمديــد اإلتفاقيــة أو إذا تــم تحريــر ســوق الميــاه فــي ســلطنة عمــان خــالل هــذه الفتــرة - بْيــع الميــاه التــي تنتجهــا المحطــة فــي الســوق التجاريــة )ســوق 

الجملــة أو بالبيــع المباشــر لعمــالء مؤهليــن(. 

وقامــت شــركة كيــه 4 كيــه بإجــراء دراســة مســتقلة عــن الســوق وقدمتهــا لمديــر اإلصــدار النائــب عــن المســتثمرين، وقيمــت تطــور الســوق وقيمــة المحطــة 
فــي ظــل التصــورات المتعــددة بعــد انتهــاء االتفاقيــة. وشــركة كيــه 4 كيــه هــي استشــاري مســتقل مــن الطــراز األول وتقــدم خدماتهــا فــي مجــال األســواق 
والمعامــالت والتشــريعات والسياســات والتمويــل ومســاهمات القطــاع الخــاص فــي قطاعــي الكهربــاء والميــاه، وتتمتــع بخبــرة واســعة عالميــة اكتســبتها 

مــن خــالل العمــل فــي المملكــة المتحــدة وأوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا وآســيا.

ومــن المتوقــع أن يتنامــى الطلــب علــى الميــاه فــي منطقــة الربــط الرئيســة؛ ففــي عــام 2018 بلغــت ذروة الطلــب اليومــي 967 ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم، 
ومــن المتوقــع أن تبلــغ ذروة الطلــب فــي عــام 2038 - وهــو العــام األول بعــد انتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه - 2٫564 ألــف متــر مكعــب. وتتوقــع شــركة كيــه 4 
كيــه فــي دراســتها بأنــه ســواء ظــل المشــروع قائمــً بعــد إنتهــاء مــدة صالحيــة اتفاقيــة شــراء الميــاه أو تــم إيقافــه، فلــن تكــون الســعة اإلنتاجيــة للمحطــات 
القائمــة أو المحطــات الجديــدة التــي ســيتم إنشــاؤها كافيــة لتغطيــة الطلــب فيمــا بعــد إنتهــاء االتفاقيــة، ومــن ثــم فهــذا دليــل علــى أن المحطــة ســتكون 

لهــا قيمــة فــي المســتقبل عقــب انتهــاء فتــرة االتفاقيــة وســتظل الحاجــة إليهــا قائمــة وماســًة. 

فــي إطــار نهــج المشــتري الوحيــد الــذي ُعرفــت مخاطــرة معرفــة جيــدة وفــي حيــن أن المشــروعات قــد القــت دعًمــا مالًيــا مــن البنــوك اإلقليميــة والدوليــة 
ــة »تجنــب التكلفــة«  ــه مــن المتوقــع أن يســتخدم منهجي ــاه دوره كمــا أن ــاء والمي علــى حــد ســواء، فمــن المتوقــع أن يواصــل المشــتري الوحيــد للكهرب
عنــد تقييــم ميــزات تمديــد اتفاقيــات الشــراء؛ األمــر الــذي جعلــه يقــف علــى قــدم المســاواة بيــن شــراء ســعة انتاجيــة وخدمــات مــن شــركات جديــدة أو مــن 

المشــغلين الحالييــن. وثمــة تطــورات نحــو تحريــر الســوق مــن خــالل خطــة ســوق الكهربــاء الفوريــة التــي قــد تشــمل الميــاه كذلــك.
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نموذج كيه 4 كيه لسوق المياه 

اســتخدمت كيــه 4 كيــه برنامًجــا معــًدا خصيًصــا لســوق الكهربــاء والميــاه للتنبــوء بتطــورات الســعة ونقــل الميــاه فــي منطقــة الربــط الرئيســة، وقــد قامــت 
بهــذا اإلجــراء لتحديــد ســعر الســوق وســعر عقــود الميــاه ومقــدار الميــاه التــي يمكــن تحليتهــا ونقلهــا مــن المحطــة فــي ظــل الحالــة األساســية.

ويوضــح الجــدول التالــي الفرضيــات األساســية لنمــوذج ســوق الميــاه، وهــي فــي رأي كيــه 4 كيــه تعــرض نتيجــة مقبولــة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي رصــد 
قيمــة المحطــة فــي فتــرة مــا بعــد انتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه.

الفرضيةالمعيار

الطلب السنوي)أ(
303 مليون متر مكعب في عام 2018 بمتوسط زيادة قدرها 4٫03% سنويا 

حتى عام 2058.

ذروة الطلب)أ(
967 الف متر مكعب في اليوم في عام 2018 بمتوسط زيادة قدرها %3٫93 

سنويا حتى عام 2058.

1000 دوالر أمريكي في اليوم )تكلفة فعلية في عام 2019(.التكلفة االستثمارية اإلجمالية لنظام التناضح العكسي الجديد

2٫50 كيلوواط في الساعة لكل متر مكعب.استهالك الكهرباء في نظام التناضح العكسي الجديد

40 سنةالعمر االفتراضي لنظام التناضح العكسي الجديد

تكلفة الكهرباء
متوسط سعر معامل الحمل األساسي بواقع 38٫54 دوالر أمريكي لكل 

ميغاواط في الساعة بناء على نموذج الكهرباء المتوازية
لــم تنتــج الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بيــان الســبع ســنوات )2020 - 2026( للجمهــور ، ومــن ثــم فقــد اعتمــدت شــركة كيــه 4 كيــه علــى تنبــؤات الطلــب مــن بيــان الســبع ســنوات )2019 - 2025(. وطبقــا للمركــز الوطنــي  )أ ( 

للمعلومــات واإلحصــاء فــإن الطلــب علــى الميــاه فــي الســلطنة فيمــا بيــن ينايــر وأكتوبــر لعــام 2020 كان أعلــى بنســبة 6٫5% عمــا كان عليــه فــي الفتــرة ذاتهــا فــي عــام 2019 ُرغــم جائحــة كوفيــد 19، وتوقعــات مشــابهة فــي بيــان 

الســبع ســنوات )2019 - 2025( الصــادر عــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

قيمة المحطة في فترة ما بعد اتفاقية شراء المياه

تتوقــع شــركة كيــه 4 كيــه زيــادة هائلــة فــي مشــروعات الميــاه الجديــدة بنــاء علــى تقنيــة التناضــح العكســي وذلــك لتلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الميــاه. 
وتــم إثبــات هــذه السياســة مــن خــالل اســتراتيجية الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي شــراء الميــاه بأســعار اقتصاديــة.

تــم حســاب النتائــج الماليــة للمحطــة فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه حتــى نهايــة العمــر االفتراضــي لهــا وذلــك علــى أســاس منهــج المشــتري 
الوحيــد ومنهجيــة الســوق الحــرة حســبما هــو موضــح باألســعار االســمية فــي الجــدول التالــي. وطبقــا لمنهجيــة المشــتري الوحيــد فــإن قيمــة المحطــة فــي 
فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه يمكــن تحديدهــا علــى أســاس مــا يمكــن أن تتدخــره الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه عــن طريــق 
ــة عمــر المحطــة التشــغيلي بــدال مــن اســتبدالها. أي أن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ســتكون مســتعدة لدفــع هــذه القيمــة لتمديــد  إطال
االتفاقيــة. ونقــدر أن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ســتكون قــادرة علــى دفــع مــا يصــل إلــى 41٫94 مليــون دوالر أمريكــي فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 
2038 إلــى عــام 2057 وذلــك لتفــادي إغــالق المحطــة، وبمــا أن المبلــغ هــذا يتعــدى تكاليــف التشــغيل الســنوية وشــراء الكهربــاء فينبغــي ترجمتــه علــى أنــه 
بمثابــة أربــاح المحطــة الســنوية قبــل حســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــالك واإلطفــاء، وطبقــا لمنهــج الســوق الحــرة فــإن المنهــج يفتــرض أن يتحــرر الســوق 
ليشــتري الكهربــاء ويبيعهــا بالســاعة إلــى ســوق ميــاه التحليــة، وعندهــا ســيصل متوســط األربــاح الســنوية قبــل حســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــالك 

واإلطفــاء حوالــي 41٫73 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة بنتائــج منهجيــة المشــتري الوحيــد.
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نشرة إصدار أسهم

الجدول رقم )2(: األداء السنوي للمحطة في فترة ما بعد االتفاقية )باأللف دوالر أمريكي، السعر االسمي(1

السنة
 توفير التكلفة على

المشتري الوحيد
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإلهالك واإلطفاء في السوق الحرة

 فروقات السوق الحرة
عن المشتري الوحيد

ج = ب/أ - 1بأ

2042 - 203835٫71835٫718%0

2047 - 204339٫40339٫363 %0٫10-

204841٫86641٫709%0٫38-

2052 - 204944٫17444٫174%0٫06-

205346٫62746٫329%0٫64-

2057 - 205449٫47948٫659 %1٫66-

838٫714834٫666اإلجمالي )2038 - 2057(
%0٫48-

41٫93641٫733المتوسط )2038 - 2057(

1  القيم اإلجمالية والمتوسطة الموضحة مبنية على نتائج السنوات من عام 2038 إلى 2057.

المصدر: تقرير االستشاري كيه 4 كيه.

الضرائب:

ــخ  ــب العمانيــة، وقــد ُأجيــز تأجيــل ضريبــة الدخــل علــى الفروقــات المؤقتــة مــن تاري تخضــع الشــركة لضريبــة الدخــل بمعــدل 15% طبقــا لقوانيــن الضرائ
اإلقــرار بيــن الوعــاء الضريبــي لأصــول وااللتزامــات وقيمهــم الدفتريــة. والشــركة وإن كانــت ال تتمتــع بــأي إعفــاء ضريبــي فإنــه يجــوز لهــا اســتخدام الخســائر 
الضريبيــة المرحلــة دون أن تدفــع أيــة ضرائــب نقديــة فــي المســتقبل القريــب إلــى أن يتــم اســتخدام الخســائر الضريبيــة المرحلــة بالكامــل وذلــك علــى النحو 

الموضــح فــي الفصــل الرابــع عشــر بعنــوان »التوقعــات الماليــة«.

الصحة والسالمة والبيئة 

إن سياســة الصحــة والســالمة والبيئــة تلــزم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وشــركة التشــغيل بإيجــاد بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة ومنــع وقــوع الحــوادث 
المرتبطــة بالعمــل وإصاباتــه. ولــذا فقــد وضعــت شــركة التشــغيل سياســات إلدارة الصحــة والســالمة والبيئــة بهــدف مواصلــة أعمالهــا وحمايــة الموظفيــن 

والمقاوليــن مــن الباطــن وأفــراد المجتمــع وااللتــزام فــي الوقــت ذاتــه بالمتطلبــات القانونيــة وغيــر القانونيــة.

وعلى الموظفين والمقاولين االلتزام في أداء أعمالهم بما ُوضع من سياسات في شأن الصحة والسالمة والبيئة، وبيانها على النحو التالي:

تبليغ ذوي الشأن بالسياسات الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة.   

توفير الموارد الالزمة لمنع األمراض وإصابات العاملين والحد من التلوث والتأثير البيئي المرتبط باألنشطة.   

ضمان توفير الموظفين والمقاولين بالتدريب الكافي واإلشراف ألداء العمل بأمان.   

أن يكون الموظفون والمقاولون مسؤولين ومحاسبين عن الصحة والسالمة والبيئة في أنشطتهم اليومية.   

وضــع خطــط االســتجابة لحــاالت الطــوارئ والحفــاظ والتمــرن عليهــا مــع مراجعتهــا مــع المجموعــات المختصــة لمنــع اإلصابــة والحــوادث البيئيــة والحــد    
مــن األضــرار التــي تلحــق بممتلــكات الشــركة والمجتمــع.

تحسين أداء الصحة والسالمة والبيئة بشكل متواصل من خالل مراقبة السياسات واألهداف ومراجعتها.   
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التأمين

ــق  ــي وثائ ــار الســوق الدوليــة لهــذا النــوع مــن المشــاريع. ويوضــح الجــدول التال ــاه اتفاقيــات تأميــن شــامل وفقــا لمعي ــركاء لتحليــة المي أبرمــت شــركة ب
التأميــن الســارية حاليــا ذات الصلــة بالمشــروع:

مستوى التغطيةالتغطيةالوثيقة

تأمين جميع مخاطر تلف الممتلكات، 
ووثيقة تعطل اآلالت 

تغطي الممتلكات العينية أو الشخصية التي يملكها 
المؤمن عليه أو تكون تحت تصرفه، وتشمل اآلالت واألجهزة 

والمعدات العابرة وذلك طوال فترة التشغيل. 

 بحد أقصى 252٫3 مليون دوالر أمريكي.

تغطي - طوال فترة التشغيل - خسارة الربح اإلجمالي تأمين توقف العمل
أو انخفاضه، وزيادة تكلفة العمل نتيجة النقطاع أو تعطل 

أعمال المؤمن، ومدة التعويض فيها 18 شهر.

بحد أقصى 48 مليون دوالر أمريكي 

تغطي جميع المخاطر المتعلقة بالخسائر المادية أو الضرر تأمين العنف السياسي واإلرهاب
بالممتلكات نتيجة لأعمال اإلرهابية المتصلة ببناء المحطة 

وتملكها وتشغيلها واستخدامها وصيانتها، وخسارة 
اإليرادات نتيجة انقطاع األعمال ومدة التعويض فيها 18 

شهر.

بحد أقصى 100 مليون دوالر أمريكي 
)100%( في أي حالة وفي المجمل.

تغطي المسؤولية القانونية تجاه الغير عن الوفاة أو اإلصابات تأمين المسؤولية تجاه الغير
أو خسارة ممتلكاتهم أو تلفها الناشئة فيما يتصل بالبناء 
واالختبار والتشغيل التجريبي وتملك المحطة وتشغيلها 

واستخدامها وصيانتها.

بحد أقصى 50 دوالر أمريكي لكل حادث 
واحد.

تأمين مقر شركة بركاء لتحلية المياه، ويقع منفصال عن تأمين المقر
موقع المحطة. وتتضمن هذه الوثيقة تغطية المحتويات 

واإلصالحات الداخلية والمسؤولية القانونية تجاه الموظفين 
وتعويض العاملين والمسؤولية تجاه الغير.

تختلف القيمة بحسب الحالة، ولكنها 
تكون: 35٫000 ريال عماني للمحتويات، 

500٫000 ريال عماني للمسؤولية العامة، 
25٫000 ريال عماني لمسؤولية المستأجر.

الممتلكات

تعــود ملكيــة األرض التــي تســتخدمها المحطــة لحكومــة الســلطنة ممثلــة بــوزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي، المعروفــة ســابقا باســم وزارة اإلســكان، 
التــي منحتهــا لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى أســاس حــق اإلنتفــاع لمــدة 25 ســنة تبــدأ مــن 2 مــارس 2016 ويمكــن تجديدهــا لمــدة 25 ســنة أخــرى.

إن وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي ملزمــة تعاقديــا بمنــح الحــق فــي حيــازة الموقــع خاليــة مــن أي موانــع تناقــض حــق اإلنتفــاع وضمــان أن شــركة بــركاء 
لتحليــة الميــاه تســتخدم الموقــع دون أي عائــق. ويجــب علــى الشــركة - فــي المقابــل - اســتخدام الموقــع واإلســتفادة منــه فــي أغــراض المشــروع فقــط.

إدارة المخاطر والرقابة

يتحمــل مجلــس إدارة شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه المســؤولية الكاملــة وضــع إطــار عمــل إلدارة المخاطــر علــى الشــركة واإلشــراف عليــه، وقــد أنــاط المجلــس 
بــإدارة الشــركة مســؤولية التطويــر والرقابــة واإلمتثــال لسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر بشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه.

الموظفون

يبلــغ عــدد مــن توظفهــم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وشــركة التشــغيل نحــو 60 موظفــا، منهــم 52 مــن العمانييــن، وجديــر بالذكــر أن المشــروع حقــق 
نســبة تعميــن إجماليــة بلغــت 87% تقريًبــا فــي 31 ديســمبر 2020.

إجراءات التقاضي واإلجراءات التنظيمية

المنازعــات مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ومقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء المتصلــة بتأخيــر تاريــخ 
التشــغيل التجــاري

لقــد كان مــن المقــرر أن يبــدأ المشــروع التشــغيل التجــاري فــي 1 إبريــل 2018 طبقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء الميــاه إال أن التأخيــر الحاصــل قــد ســاهم فــي 
تأخيــر التشــغيل التجــاري 73 يومــا، وبــدأ المشــروع التشــغيل الفعلــي فــي 13 يونيــو 2018.

وطبًقــا التفاقيــة شــراء الميــاه فــإن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فرضــت غرامــات تأخيــر علــى الشــركة بمبلــغ قــدره 2٫810 مليــون ريــال عمانــي 
تغطــي الفتــرة مابيــن 1 إبريــل 2018 إلــى 12 يونيــو 2018. ثــم عمــدت إلــى مقاصــة الديــن البالــغ 2٫810 وخصمــه مــن مبلــغ الفواتيــر فــي الفتــرة مــن أكتوبــر 2018 

إلــى ينايــر 2019. ولــم ترتــض الشــركة بذلــك.
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وبمــا أن التأخيــر الحاصــل قــد نشــأ بســبب عــدم إكمــال المحطــة فقــد قامــت الشــركة بحجــب دفعــة مــن الدفعــات المرحليــة المســتحقة لمقــاول عقــد 
التصميــم والشــراء والبنــاء والتــي تبلــغ فــي مجملهــا 14٫016 مليــون دوالر أمريكــي )5٫389 مليــون ريــال عمانــي( وهــو مــا يعــادل 73 يومــا كتعويــض اتفاقــي 
عــن التأخيــر بموجــب عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء للتعويــض عــن التأخيــر والخســائر المتكبــدة طبًقــا ألحــكام اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه. ولــم 

يرتــض مقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء بذلــك.

باإلضافــة إلــى ذلــك قــام مقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء بالمطالبــة بتكاليــف إضافيــة مــن الشــركة والشــركة بدورهــا طالبــت بهــا مــن الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، ُعقــدت المفاوضــات وُأجريــت المباحثــات، وعلــى إثرهــا وقعــت الشــركة ومقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء اتفاقيــة إدارة 
المطالبــات المؤرخــة فــي 7 أغســطس 2019. وطبقــا التفاقيــة إدارة المطالبــات:

دفعت الشركة إلى مقاول عقد التصميم والشراء والبناء مبلغا قدره مليون دوالر أمريكي من قيمة المبالغ المحتجزة.  -

وافقــت الشــركة علــى رفــع مطالبــة ضــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه والتــي تتعلــق بتعديــل مبلــغ التعويــض االتفاقــي الــذي فرضتــه   -
األخيــرة وفــق القانــون العمانــي وغيــره مــن الخســائر واألضــرار البالغــة التــي تــم تحويلهــا مــن المقــاول إلــى الشــركة. 

ويتحمل تكلفة تلك المطالبات المقاول.  -

وستؤول إلى المقاول منافع المطالبة بالكامل إذا ُحكم للشركة ضد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.  -

ــد علــى المطالبــات التــي رفعتهــا الشــركة ضــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة  ووافــق المقــاول علــى عــدم رفــع مطالبــات ضــد الشــركة بمــا يزي  -
والميــاه.

باإلضافــة إلــى اتفاقيــة إدارة المطالبــات فــي 27 مايــو 2021 دخلــت الشــركة والمقــاول فــي مذكــرة تفاهــم، بموجبهــا يتولــى المقــاول: )1( دعــوى التحكيــم 
ــل تكاليــف التحكيــم، )3( إعفــاء الشــركة مــن جميــع االلتزامــات الناشــئة مــن مطالبتهــا القائمــة ضــد  ــة عــن الشــركة، )2( تعويــض الشــركة مقاب بالنياب
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. )جديــر بالذكــر أن شــركة ســويز جــروب قــد انضمــت إلــى مذكــرة التفاهــم بموجــب اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة 

فــي 21 نوفمبــر 2021، وذلــك بعــد انضمامهــا إلــى عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء(.

ومــع ذلــك، وبعــد مزيــد مــن المفاوضــات حــول هــذه المســألة، دخلــت الشــركة )نيابــة عــن المقــاول( والشــركة العمالنيــة لشــراء الطاقــة والميــاة  فــي اتفــاق 
تســوية المطالبــات بتاريــخ 29 ديســمبر 2021. ووفقــا لشــروط اتفاقيــة تســوية المطالبــات هــذه، وافقــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاة علــى أن 
تدفــع للشــركة مبلغــا وقــدره 800٫000 ريــال عمانــي كتســوية كاملــة ونهائيــة )فــي غضــون 30 يومــا مــن تاريــخ اتفاقيــة تســوية المطالبــات( ضــد المطالبــة، 
واتفــق الطرفــان علــى التخلــي عــن جميــع المطالبــات بموجــب هــذه المســألة. واســتنادا باتفاقيــة إدارة المطالبــات، ســيتم تحويــل المبلــغ المذكــور أعــاله 

إلــى المقــاول ووافــق المقــاول علــى إبــراء للشــركة بالكامــل مــن جميــع إلتزامــات قانونيــة عنــد اســتالم المبلــغ المذكــور مــن الشــركة.

ووفقــا التفاقيــة إدارة المطالبــات، وزارة الدفــاع واتفاقيــة تســوية المطالبــات، تمــت تســوية جميــع النزاعــات المتعلقــة بهــذه المســألة وليــس هنــاك أي تأثيــر 
آخــر علــى الشــركة، واعتبــارا مــن تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه ، ال يوجــد دعــوى قضائيــة أو إجــراءات تنظيميــة معلقــة ضــد الشــركة.

مطالبات التأمين

كانــت الشــركة قــد اشــترت وثائــق تأميــن لحمايــة مركزهــا المالــي أثنــاء مراحــل إنشــاء المحطــة وتجريبهــا وتشــغيلها، ونتيجــة لبعــض الحــاالت التــي حدثــت 
أثنــاء إنشــاء المحطــة وتجريبهــا والســنة األولــى مــن تشــغيلها قدمــت الشــركة )نيابــة عــن المقــاول وشــركة التشــغيل( ســت مطالبــات إلــى شــركة ظفــار 
للتأميــن )»شــركة التأميــن«( مســتندة فــي ذلــك إلــى أحــكام وثائــق التأميــن المتعــددة، وقــد تمــت تســوية المطالبــات الســت بشــكل نهائــي فــي عــام 2021.
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الفصل الحادي عشر

 اإلطار التعاقدي

ملخص اإلطار التعاقدي

الرسم البياني أدناه يوضح االتفاقيات األساسية ذات الصلة بالمشروع واألطراف األخرى المعنية.

اتفاقيات المشروع األساسية:

المؤسسون

المساهمون

اتفاقية مؤسسي
المشروع

الكهرباء
القابضة

عقد التصميم
والشراء والبناء

اتفاقية التشغيل
والصيانة

اتفاقية إدارة
المطالبات

اتفاقية توصيل
المياه

اتفاقية
المساهمين

اتفاقية توصيل
الكهرباء

اتفاقية توريد
الكهرباء

اتفاقية شراء
المياه

اتفاقية حق
االنتفاع بالموقع

اتفاقيات
التمويل 

كهرباء مزون

كهرباء مزون

العمانية لشراء
الطاقة والمياه

وزارة ا�سكان

سند أداء عقدالمقرضون
التصميم

والشراء والبناء

ديجريمونت
اس ايه اس

ديجريمونت ميدل
ايست ليمتد

اتش اس بي سي
جرانتيس

 إنترناشيونالز

الهيئة العامة
للكهرباء والمياه

(حيا للمياه)

عقد التصميم
والشراء والبناء

شركة
بركاء لتحلية

المياه
ش م ع م
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تاريخ إبرام أطراف االتفاقيةاالتفاقية
االتفاقية 

تاريخ انتهاء صالحية االتفاقية

شركة الكهرباء القابضة، وشركة إيتوتشو،  اتفاقية مؤسسي المشروع
وشركة إنترناشيونال باور اس ايه، وشركة دبليو 

جي تاول، وشركة ديجريمونت اس ايه اس )وتعرف 
االن باسم سويز انترناشيونال( وقد تنازلت عن 

أسهمها في اتفاقية مؤسسي المشروع إلى 
سويز جروب بموجب اتفاقية االنضمام المؤرخة في 

6 ديسمبر 2021

عقب االنتهاء من االكتتاب العام. 2 مارس 2016

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة اتفاقية شراء المياه
بركاء لتحلية المياه

6 إبريل 2038 )20 سنة من تاريخ التشغيل 2 مارس 2016
التجاري المقرر، باإلضافى إلى ستة أيام 

تمديد بسبب حالة القوة القاهرة(

شركة بركاء لتحلية المياه وحكومة السلطنة اتفاقية توصيل المياه
ممثلة بالهيئة العامة للكهرباء والمياه، المعروفة 

حاليا بحيا للمياه

31 مارس 2038 )تنتهي بانتهاء اتفاقية 2 مارس 2016
شراء المياه، أي بعد عشرين سنة من 

تاريخ التشغيل التجاري المقرر(

2 مارس 22041 مارس 2016كهرباء مزون، وشركة بركاء لتحلية المياهاتفاقية توصيل الكهرباء

ال ينطبق2 مارس 2016شركة كهرباء مزون، وشركة بركاء لتحلية المياهاتفاقية توريد الكهرباء

وزارة األسكان، وتسمى حاليا وزارة اإلسكان اتفاقية حق االنتفاع
والتخطيط العمراني، وشركة بركاء لتحلية المياه

1 مارس 2041 )25 عامً قابلة للتمديد لمدة 2 مارس 2016
مماثلة شرط موافقة الشركة(

31 مارس 2038 )تنتهي بعد عشرين سنة 3 مارس 2016شركة التشغيل وشركة بركاء لتحلية المياهاتفاقية التشغيل والصيانة
من تاريخ التشغيل التجاري المقرر، ويمكن 
تمديدها إذا تم تمديد اتفاقية شراء المياه 

على أساس حالة القوة القاهرة(

ضمان اتفاقية التشغيل 
والصيانة

ضمان ديجريمونت اس ايه اس )وتعرف اآلن باسم 
سويز انترناشيونال( تقدمه اآلن شركة سويز جروب

30 إبريل 2038 )تنتهي بعد 30 يوما من 3 مارس 2016
انتهاء اتفاقية التشغيل والصيانة(

ال ينطبق3 مارس 2016المقاول وشركة بركاء لتحلية المياهعقد التصميم والشراء والبناء

ضمان عقد التصميم والشراء 
والبناء

اتش اس بي سي جرانتيس انترناشيونالز، تابع 
التش اس بي سي فرنسا نيابة عن المقاول لصالح 

شركة بركاء لتحلية المياه

12 يونيو 112021 إبريل 2016

شركة آي انفايرونتمنت ميدل ايست، دبليو اتفاقية المساهمين
جي تاول، كاهرابيل، وشركة ايتوتشو، وشركة 

ديجريمونت اس ايه اس )وتعرف االن باسم سويز 
انترناشيونال( وقد تنازلت عن أسهمها في اتفاقية 

المساهمين إلى سويز جروب بموجب اتفاقية 
االنضمام المؤرخة في 6 ديسمبر 2021

سارية مدة سريان الشركة مالم تنتهي 
باتفاق األطراف
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تفاصيل الوثائق األساسية

   اتفاقية مؤسسي المشروع

تــم إبــرام اتفاقيــة مؤسســي المشــروع بيــن مؤسســي المشــروع وشــركة الكهربــاء القابضــة بتاريــخ 2 مــارس 2016، وتنــص االتفاقيــة علــى أن يقــوم 
مؤسســو المشــروع بتقديــم العديــد مــن الضمانــات والتعهــدات لشــركة الكهربــاء القابضــة التــي تخــص إدراج أســهم الشــركة بعــد االكتتــاب العــام 
للتــداول، وتفــرض االتفاقيــة قيــوًدا علــى بيــع األســهم وتنــص علــى إجــراء الترتيبــات الالزمــة لتحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة إلــى 

ــدى بورصــة مســقط. شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة وطــرح نســبة 40 % مــن أســهمها فــي اكتتــاب عــام وُتســجل ل

وطبقــا التفاقيــة مؤسســي المشــروع فقــد ُأجيــز لبعــض المؤسســين أن تملــك شــركاتهم التابعــة المملوكــة بالكامــل بهــم أســهمهم فــي شــركة بــركاء 
لتحليــة الميــاه، وذلــك علــى النحــو التالــي:

ستملك شركة آي إنفايرونتمنت إنترناشيونال ميدل ايست أسهم شركة إيتوتشو. )أ ( 

وستملك شركة كاهرابيل م م ح أسهم شركة إنترناشيونال باور اس ايه. )ب ( 

وقد ورد باتفاقية مؤسسي المشروع مجموعة من التعهدات، ومنها على سبيل المثال ال الحصر:

االلتزام بالتسجيل في بورصة مسقط، وبالتزامات الطرح المنصوص عليها في االتفاقية.  )1(

االلتزام بالتصرف في أسهم شركة بركاء لتحلية المياه.  )2(

االلتــزام باالحتفــاظ باألســهم؛ بحيــث تحتفــظ شــركة إيتوتشــو مــن خــالل شــركة آي إنفايرونتمنــت إنترناشــيونال ميــدل ايســت بمــا ال تقــل نســبته عــن   )3(
36% مــن أســهم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه المصــدرة حتــى االنتهــاء مــن عمليــة االكتتــاب، واالحتفــاظ بمــا نســبته 21% مــن أســهم الشــركة المصــدرة 
عقــب االكتتــاب وحتــى الســنة الثالثــة بعــد التشــغيل التجــاري؛ وبحيــث تحتفــظ شــركة ديجريمونــت اس ايــه اس )ســويز انترناشــيونال( بمــا ال تقــل 
نســبته عــن 27% مــن أســهم الشــركة المصــدرة حتــى االنتهــاء مــن علميــة االكتتــاب، واالحتفــاظ بمــا نســبته 12% مــن أســهم الشــركة المصــدرة عقــب 
االكتتــاب وحتــى الســنة الثالثــة بعــد التشــغيل التجــاري؛ وبحيــث تحتفــظ شــركة إنترناشــيونال بــاور اس ايــه مــن خــالل شــركة كاهرابيــل م م ح بمــا ال 
تقــل نســبته عــن 27% مــن أســهم الشــركة المصــدرة حتــى االنتهــاء مــن عمليــة االكتتــاب؛ وبحيــث تحتفــظ شــركة دبليــو جــي تــاول ش م م بمــا ال تقــل 

نســبته عــن 10% مــن أســهم الشــركة المصــدرة حتــى االنتهــاء مــن عمليــة االكتتــاب.

وتنــص اتفاقيــة مؤسســي المشــروع كذلــك علــى ضــرورة أن يتــم إدراج األســهم المطروحــة لالكتتــاب العــام خــالل فتــرة أربــع ســنوات مــن تاريــخ تأســيس 
شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه أي مــن 21 ينايــر 2021. وبمــا أن اإلدراج فــي هــذه الصــورة المذكــورة قــد أصبــح التزاًمــا تعاقدًيــا بيــن مؤسســي المشــروع 
وشــركة الكهربــاء القابضــة فــإن تفويــت موعــده المحــدد ســيكون إخــالًلا مــن مؤسســي المشــروع بالتزاماتهــم المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مؤسســي 
المشــروع، لكــنَّ ذلــك فــي حــد ذاتــه لــن ُيحــدث أثــًرا ســلبًيا علــى الشــركة. وبالرغــم مــن أن شــروط اتفاقيــة التســهيالت ُتلــزم الشــركة بضــرورة االمتثــال بمــا 
ُيعــد التزاًمــا جوهرًيــا بمقتضــى وثائــق المشــروع؛ ومنهــا اتفاقيــة مؤسســي المشــروع، فــإن كان موعــد اإلدراج ممــا ُيعــد التزاًمــا جوهرًيــا بمقتضــى اتفاقيــة 
مؤسســي المشــروع صــار تفويتــه عــدم التــزام مــن جانــب الشــركة بالتزاماتهــم طبًقــا التفاقيــة التســهيالت، والنــص فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن مــن 
لــم يــِف بشــروط اتفاقيــة مؤسســي المشــروع مــن أطرافهــا جــاز إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه، وبمــا أن المســاهمين البائعيــن حريصــون علــى التســجيل 

فقــد طلبــوا تمديــد أجــل التســجيل لتفــادي حصــول المخالفــة المشــار إليهــا.

واصلــت الشــركة مباحثاتهــا مــع شــركة الكهربــاء القابضــة وأطلعتهــا علــى المســتجدات والتأخيــر الواقــع الــذي نتــج عنــه تفويــت الموعــد المحــدد لــإدراج، 
لكنهــا أكــدت أيضــا أنهــا والمســاهمين البائعيــن ملتزمــون بالتزامــات التســجيل فــي بورصــة مســقط فــي أقــرب وقــت ممكــن.

وقــد منــح المؤسســون شــركة الكهربــاء القابضــة خيــار شــراء بعــض أســهم الطــرح أو كلهــا، ويســري هــذا الخيــار لمــدة 3 ســنوات وســتة أشــهر اعتبــارا 
مــن 24 ينايــر 2021، أي بعــد أربــع ســنوات مــن تاريــخ تأســيس الشــركة فــي 25 ينايــر 2016، فــإن لــم تمــارس شــركة الكهربــاء القابضــة حقهــا فــي الخيــار فــي 
المــدة المحــددة ســقط عنهــا هــذا الخيــار، وإن تــم االكتتــاب فــي أســهم الطــرح طبقــا اللتزامــات مؤسســي المشــروع بموجــب اتفاقيــة مؤسســي المشــروع 

اقتصــر خيــار شــركة الكهربــاء القابضــة علــى األســهم التــي لــم يكتتــب فيهــا المســتثمرون باالكتتــاب العــام. 

وإذا لــم يتــم االكتتــاب بكامــل األســهم المطروحــة خــالل فتــرة االكتتــاب العــام، يلتــزم مؤسســو المشــروع باالســتمرار فــي عــرض أســهم الطــرح المتبقيــة 
للبيــع علــى أســاس ســنوي لمــدة ثــالث ســنوات بعــد االكتتــاب العــام فــي أســهم الطــرح، وســيكون لشــركة الكهربــاء القابضــة خــالل فتــرة الســنوات الثــالث 
هــذه خيــار شــراء األســهم المتبقيــة مــن األســهم المطروحــة التــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا وفقــا آلليــة التســعير المحــددة فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع.

ــى اتفاقيــة مؤسســي المشــروع  وبعــد اســتحواذ شــركة ســويز جــروب علــى أســهم شــركة ســويز انترناشــيونال فــي الشــركة انضمــت ســويز جــروب إل
بموجــب اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة فــي 6 ديســمبر 2021، وبعدهــا خرجــت ســويز انترناشــيونال مــن اتفاقيــة مؤسســي المشــروع وحلــت محلهــا شــركة 

ســويز جــروب وتعهــدت باإلمتثــال الكامــل للشــروط و األحــكام المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة.

   اتفاقية شراء المياه

تــم إبــرام اتفاقيــة شــراء الميــاه بيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بتاريــخ 2 مــارس 2016. وتتضمــن هــذه االتفاقيــة 
تفاصيــل مــا اتفقــت عليــه الشــركتان والتــي بموجبهــا ســتقوم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بتصميــم المحطــة وإنشــائها وتشــغيلها.  
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وتنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى العديــد مــن االلتزامــات التــي ينبغــي لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مراعاتهــا وااللتــزام بهــا خــالل فتــرة إنشــاء المحطــة 
وتشــغيلها. وينبغــي لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، بوصفهــا المشــغل الحصيــف للمحطــة، تشــغيل وصيانــة المحطــة بطريقــة تضمــن قــدرة المحطــة 

علــى العمــل وإمكانيتهــا مــن مواصلــة إنتــاج الميــاه علــى نحــو مســتمر وبالموثوقيــة الكافيــة.

وفقــً ألحــكام اتفاقيــة شــراء الميــاه، فــإن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ملزمــة ببيــع ســعة الميــاه المنتجــة حصريــً للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، 
علــى أن تحصــل منهــا فــي المقابــل علــى رســوم ســعة الميــاه ورســوم اإلنتــاج. وقــد تــم تحديــد رســوم الســعة لتشــمل التكلفــة الثابتــة؛ كتكلفــة خدمــة 
الديــن والعائــد علــى رأس المــال ومدفوعــات الضرائــب والتكلفــة الثابتــة لتشــغيل المحطــة وصيانــة أنابيــب ســحب ميــاه البحــر وتصريفهــا )كتكلفــة 
القــوى العاملــة، وقطــع الغيــار، والصيانــة والتأميــن(، فيمــا تتكفــل رســوم اإلنتــاج بتعويــض الشــركة عــن تكلفــة التشــغيل والصيانــة المتغيــرة )كتكلفــة 
المــواد الكيميائيــة، ومرشــحات نظــام التناضــح العكســي، ومرشــحات الخرطوشــة، والمــواد االســتهالكية، وقطــع الغيــار( ورســوم الكهربــاء الالزمــة فــي 

إنتــاج الميــاه.

وقــد تــم تصميــم رســوم ســعة الميــاه لتغطــي االنقطاعــات المقــررة والقســرية وانخفــاض أداء المحطــة والتضخــم وحركــة ســعر الصــرف، بينمــا ُصممــت 
رســوم اإلنتــاج لتغطيــة التغيــرات فــي ســعر الصــرف وســعر المنتــج األمريكــي وســعر المســتهلك العمانــي. ورســوم الكهربــاء محســوبة علــى أســاس 

اســتهالك المحطــة.

وتنص اتفاقية شراء المياه على تعهدات وضمانات قياسية يتعين على شركة بركاء لتحلية المياه تقديمها.

ــركاء  ــذي تحصــل عليــه شــركة ب ــد مــن المخاطــر التــي يتحملهــا المشــتري والتــي تبيــن التعويــض ال ــاه علــى تغطيــة العدي وتنــص اتفاقيــة شــراء المي
لتحليــة الميــاه فــي حالــة حدوثهــا وتأثــر الشــركة مــن أداء التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه. وفــي حــال ثبــوت وقــوع حــاالت مخاطــر المشــتري وفقــً 
لشــروط اتفاقيــة شــراء الميــاه، فلــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن التخلــف عــن األداء أو تأخيــره ويحــق لهــا االســتمرار فــي الحصــول علــى رســوم الســعة 
خــالل فتــرة المخاطــر. وإذا ثبــت حــدوث تغييــر ســلبي جوهــري  بســبب حالــة مخاطــر المشــتري أو حــاالت أخــرى تشــكل تغييــًرا ســلبًيا جوهرًيــا، ســتقترح 
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه آليــة لتســوية رســوم ســعة الميــاه أو رســوم ســعة االنتــاج أو كليهمــا مًعــا، أو 

تعويــض شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مــن خــالل آليــة تعويــض أخــرى يتــم االتفــاق عليهــا.  

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه أيضــً علــى التعويضــات المســتحقة للشــركة فــي العديــد مــن حــاالت القــوة القاهــرة التــي قــد تعيــق شــركة بــركاء لتحليــة 
الميــاه عــن أداء التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه. وإذا كان مــن الممكــن إثبــات وقــوع حالــة القــوة القاهــرة أو أنهــا ســتقع وال يمكــن تخفيفهــا مــن 
قبــل الشــركة بوصفهــا المشــغل الحصيــف للمحطــة، فســوف تعفــى الشــركة مــن مســؤولية التخلــف عــن أداء واجباتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه 
وســيتم تمديــد مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه حســب المــدة التــي ُأعيقــت فيهــا الشــركة عــن أداء التزاماتهــا بســبب حالــة القــوة القاهــرة. عــالوة علــى ذلــك، 

يحــق لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه االســتمرار فــي الحصــول علــى رســوم الســعة بمقــدار جاهزيــة المحطــة طــوال فتــرة القــوة القاهــرة.

مــع مراعــاة بعــض األحــكام المتعلقــة بالقــوة القاهــرة وحــاالت مخاطــر المشــتري ووفقــً لبنــود اإلنهــاء الــواردة فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه، فــإن اتفاقيــة شــراء 
الميــاه ســارية بعــد اســتيفاء الشــروط المختلفــة، وغالبيتهــا يتعلــق بتوقيــع مســتندات المشــروع، وتســري اتفاقيــة شــراء الميــاه مــن تاريــخ النفــاذ مــن 2 
مــارس 2016 إلــى تاريــخ االنتهــاء المفتــرض فــي 31 مــارس 2038 أي بعــد عشــرين عامــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر، وقــد جــرى تمديــد اتفاقيــة شــراء 
الميــاه ســتة أيــام وبالتالــي ســتنتهي فــي 6 إبريــل 2038، وبســبب انقطــاع توريــد الكهربــاء التــي اعتبــرت كحالــة مــن حــاالت القــوة القاهــرة طبقــا لشــروط 

اتفاقيــة شــراء الميــاه بحســب وصــف وتأكيــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه برســائلهم الرســمية المؤرخــة فــي 23 فبرايــر ، 24 نوفمبــر 2020. 

   اتفاقية توصيل الكهرباء

تــم إبــرام اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء بتاريــخ 2 مــارس 2016 بيــن شــركة كهربــاء مــزون - وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل للحكومــة - وشــركة بــركاء لتحليــة 
الميــاه، وتنــص اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء علــى أن تقــوم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه باالتصــال بشــبكة نقــل الكهربــاء. وتمثــل هــذه االتفاقيــة إطــار عمــل 

بيــن شــركة كهربــاء مــزون وشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، وتنــص علــى جملــة مــن األمــور مــن بينهــا مايلــي:

أن تدفع شركة بركاء لتحلية المياه رسوم االتصال لشركة كهرباء مزون.  أ. 

تطبيق قانون الشبكة على شركة كهرباء مزون وشركة بركاء لتحلية المياه.  ب. 

الشروط واألحكام التي بموجبها تم االتفاق على أن تتصل شركة بركاء لتحلية المياه )كمستخدم للشبكة( بشبكة نقل الكهرباء.  ج. 

ــاء حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ نفــاذ اتفاقيــة شــراء الميــاه؛ أي فــي 2 مــارس 2016، وهــي ســارية لفتــرة أوليــة مدتهــا 25 عامــً  دخلــت اتفاقيــة توصيــل الكهرب
)الفتــرة األوليــة( وتســتمر فــي النفــاذ حتــى بعــد انتهــاء الفتــرة األوليــة مــا لــم ُيســلم أحــد الطرفيــن لآلخــر إخطــاًرا خطًيــا باإلنهــاء مدتــه ســتة )6( أشــهر، 

علــى أن ال يســري هــذا اإلخطــار قبــل انتهــاء الفتــرة األوليــة.

   اتفاقية توريد الكهرباء

تم إبرام اتفاقية توريد الكهرباء بين شركة كهرباء مزون والشركة في 2 مارس 2016.

وتنــص هــذه االتفاقيــة علــى الشــروط التــي بموجبهــا تــورد شــركة كهربــاء مــزون الكهربــاء للمحطــة التــي تشــغلها شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، 
وســتوصل كهربــاء مــزون الكهربــاء إلــى نقطــة التوصيــل بحــد أقصــى 38 ميغــاواط بالتعرفــة المحــددة فــي اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء.

ويجــب علــى الشــركة طبقــا لهــذه االتفاقيــة دفــع تكلفــة العــدادات وتركيبهــا وأن تدفــع مقابــل مــا تســتهلكه مــن كهربــاء، كمــا يجــوز لشــركة كهربــاء 
ــاء يتعــارض مــع شــبكة  ــاه المســتحقات أو إذا كان التركيــب واســتهالك الكهرب ــركاء لتحليــة المي ــم تدفــع شــركة ب ــاء إذا ل مــزون قطــع اإلمــداد بالكهرب
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كهربــاء مــزون أو فــي حالــة عــدم التــزام الشــركة بــأي شــرط مــن شــروط اتفاقيــة توصيــل الكهربــاء. وللطرفيــن إنهــاء االتفاقيــة هــذه بإعطــاء اآلخــر إشــعارا 
خطيــا قبــل اإلنهــاء بثالثيــن )30( يومــا.

   اتفاقية حق االنتفاع بالموقع

ُأبرمــت اتفاقيــة حــق االنتفــاع بالموقــع بيــن وزارة اإلســكان، المعروفــة حاليــا باســم وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي وشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فــي 
يــوم 2 مــارس 2016، وتســري اتفاقيــة حــق االنتفــاع بالموقــع لمــدة 25 عامــً تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذ اتفاقيــة شــراء الميــاه فــي 2 مــارس 2016، قابلــة للتمديــد لمــدة 
مماثلــة حســب رغبــة شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه. وســتكون شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ملزمــة باســتخدام الموقــع للغــرض المبيــن فــي اتفاقيــة حــق 

االنتفــاع بالموقــع.

وتلتــزم وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي بتســليم الموقــع إلــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه خاليــة مــن أي أعبــاء تنــال مــن حــق االنتفــاع بــه، بمــا فــي 
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مطالبــات الغيــر بخصــوص الموقــع، كمــا تضمــن الــوزارة أن تتمتــع شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بالموقــع طــوال مــدة 

اتفاقيــة حــق االنتفــاع بالتمتــع الهــادئ.

   اتفاقية التشغيل والصيانة

تــم إبــرام اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة بيــن شــركة التشــغيل وشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بتاريــخ 3 مــارس 2016 وهــي تنــص علــى قيــام شــركة التشــغيل 
بتقديــم خدمــات التشــغيل والصيانــة للمحطــة. وتســري هــذه االتفاقيــة مــن 3 مــارس 2016 وتنتهــي بعــد 20 ســنة مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر؛ أي 
فــي 31 مــارس 2038، مالــم ُتفســخ االتفاقيــة قبــل ذلــك. ويجــوز تمديــد هــذه االتفاقيــة لمــدة تماثــل مــدة اتفاقيــة شــراء الميــاه إذا صادفــت حالــة مــن حــاالت 

القــوة القاهــرة )القضــاء والقــدر(. 

وفقً ألحكام اتفاقية التشغيل والصاينة ومقابل ما تدفع شركة بركاء لتحلية المياه، ستكون شركة التشغيل مسؤولة عن اآلتي:

جميــع أعمــال التشــغيل والصيانــة واإلصــالح الالزمــة للمحطــة أو المقترحــة لتشــغيل وصيانــة وإصــالح المحطــة بأمــان واعتماديــة وبالكفــاءة المنصــوص      
عليهــا فــي اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة.

تشــغيل المحطــة وأنابيــب ســحب ميــاه البحــر وتصريفهــا حســب المتطلبــات المقــررة والتعليمــات الصــادرة إلــى الشــركة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء      
الطاقــة والميــاه مــن حيــن إلــى حيــن.

صيانة المحطة وأنابيب السحب والتصريف بما في ذلك الصيانة المقررة والطارئة لضمان كفاءتهم التشغيلية حسب اتفاقية شراء المياه.     

إعداد البرمجة واختبارات األداء بحسب حاجة شركة بركاء لتحلية المياه أو الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من حين إلى حين.     

توفير المياه الصالحة للشرب في شبكة نقل المياه التي تشغله شركة حيا للمياه.     

تشغيل المحطة وصيانتها وإصالحها وإدارتها بما يتفق واتفاقية التشغيل والصيانة.     

ــر أداء  ــاه نظي ــة المي ــركاء لتحلي ــة علــى آليــة واضحــة لتعويــض شــركة التشــغيل ودفــع أتعابهــا مــن قبــل شــركة ب ــة التشــغيل والصيان وتنــص اتفاقي
التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، وهــذا الجانــب يتضمــن شــقين األول الجــزاء والثانــي العقــاب حتــى تصــل شــركة التشــغيل بالمحطــة 
إلــى أعلــى معاييــر األداء. وآليــة تخصيــص مســتحقات شــركة التشــغيل عــن تكلفــة التشــغيل والصيانــة معروفــة، وبالرغــم مــن أن المدفوعــات مربوطــة 

بمؤشــر األســعار إال أنــه ال توجــد مبالــغ إضافيــة كثيــرة ممــا يضمــن االلتــزام بالميزانيــة.

   ضمان التشغيل والصيانة

أصــدرت شــركة ديجريمونــت اس ايــه اس )ســويز انترناشــيونال( ضمــان التشــغيل والصيانــة فــي 3 مــارس 2016 وذلك لضمان أداء التزامات شــركة التشــغيل 
الناشــئة بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مــع مراعاة شــروط ضمان التشــغيل والصيانة.

وبعــد اســتحواذ شــركة ســويز جــروب علــى أســهم شــركة ســويز انترناشــيونال فــي شــركة التشــغيل، خرجــت ســويز انترناشــيونال مــن ضمــان التشــغيل 
والصيانــة بعــد تزويــد ضمــان التشــغيل والصيانــة الجديــد علــى شــروط مماثلــة بتاريــخ 21 نوفمبــر 2021. وتمــت الموافقــة علــى ذلــك بقــرار المســاهمين فــي 

اجتماعهــم المنعقــد بتاريــخ 25 أكتوبــر 2021 ومــن المقرضيــن بموجــب شــروط مســتندات التمويــل بالرســالة المؤرخــة فــي 24 أكتوبــر 2021.

   عقد التصميم والشراء والبناء

تــم إبــرام عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء بيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه والمقــاول فــي 3 مــارس 2016 وهــو ينــص علــى قيــام شــركة التشــغيل بأعمــال 
تصميــم المحطــة وهندســتها وتجهيزهــا والتوريــد والشــراء والنقــل وتشــييدها واختبارهــا وتشــغيلها ومعالجــة األعطــال واألعطــاب خــالل فتــرة الضمــان. 

سوف تدفع شركة بركاء لتحلية المياه للمقاول مقابل تنفيذ هذه األعمال وفقً لأسعار الواردة في العقد وبناًء على شروط العقد.

يتضمــن عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء مجموعــة مــن االلتزامــات التــي ينبغــي علــى المقــاول مراعاتهــا. ويجــب علــى المقــاول أن ينفــذ العقــد علــى أكمــل 
وجــه وأن يقــوم باألعمــال بصــورة آمنــة وذلــك طبقــا وممارســات الهندســة الحصيفــة وأن يضمــن تشــييد المحطــة علــى أعلــى المعاييــر المطلوبــة علــى 

النحــو الــوارد فــي عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء.

ــة عــدم تشــغيل  ــر فــي حال ــه عــن التأخي ــاء خصــم التعويــض المتفــق علي ــاه بموجــب عقــد التصميــم والشــراء والبن ــة المي ــركاء لتحلي ويحــق لشــركة ب
المحطــة تجاريــا فــي المــدة الزمنيــة المســموح بهــا ألســباب راجعــة لمقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء.
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وينــص عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء علــى »مــدة تحمــل مســؤولية العيــوب الخفيــة« التــي تكــون لمــدة ثــالث )3( ســنوات مــن تاريــخ تشــغيل المحطــة 
تجاريــا وتنتهــي فــي 13 يونيــو 2021. وفــي هــذه المــدة يكــون المقــاول مســؤوال عــن »العيــوب الخفيــة« التــي تشــمل التصميــم والصناعــة والعيــوب األخــرى 
ــركاء لتحليــة الميــاه كشــفها أثنــاء مــدة تحمــل مســؤولية عيــوب العمــل التــي انتهــت فــي 13 يونيــو 2020. إضافــة إلــى ذلــك  التــي ال تســتطيع شــركة ب
فــإن هــذا العقــد ينــص علــى »مــدة ضمــان لعشــر ســنوات« تبــدأ مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري، وخــالل هــذه المــدة يكــون المقــاول مســؤوال عــن »العيــوب 

اإلنشــائية« التــي تطــال األعمــال اإلنشــائية أو األساســات أو األعمــال الهندســية، وتنتهــي مــدة الضمــان هــذه فــي 13 يونيــو 2028.

وبعــد اســتحواذ شــركة ســويز جــروب علــى أســهم شــركة ســويز انترناشــيونال فــي الشــركة انضمــت ســويز جــروب إلــى عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء 
بموجــب اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة فــي 21 نوفمبــر 2021، وبعدهــا خرجــت ســويز انترناشــيونال مــن عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء وحلــت محلهــا شــركة 

ســويز جــروب وتعهــدت باإلمتثــال الكامــل للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي العقــد.

   سند ضمان أداء عقد التصميم والشراء والبناء

كان المقــاول ملزمــا بموجــب عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء بالحصــول علــى ســند األداء، وقــد صــدر الســند عــن بنــك اتــش اس بــي ســي جرانتيــس 
انترناشــيونالز، تابــع لبنــك اتــش اس بــي ســي فرنســا، وقــد مكــن هــذا الســند شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مــن المطالبــة بــأداء مبلــغ يصــل إلــى 38٫961٫000 
ــده بالرســالة  ــل 2020، وجــرى تمدي ــة الســند فــي 30 إبري ــه بموجــب العقــد، انتهــت صالحي ــة عجــز المقــاول عــن أداء التزامات مليــون دوالر أمريكــي فــي حال

المؤرخــة فــي 18 مايــو 2020 إلــى 13 يوليــو 2021 بقيمــة 12٫613٫750 دوالرا أمريكيــا بعــد اســتيفاء بعــض شــروط عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء.

   اتفاقية المساهمين

ــإدارة  ــة المســاهمين بيــن المســاهمين البائعيــن فــي 3 مــارس 2016، وهــي تنــص علــى ترتيبــات بيــن المســاهمين البائعيــن تتعلــق ب ــرام اتفاقي ــم إب ت
ــه. الشــركة قبــل االكتتــاب العــام واإلجــراءات الخاصــة ب

وتنــص اتفاقيــة المســاهمين علــى ضــرورة التــزام المســاهمين البائعيــن بالمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع فيمــا يتعلــق 
باالكتتــاب العــام بمــا يضمــن تحقيــق المؤسســين أهــداف االكتتــاب العــام وفقــً التفاقيــة مؤسســي المشــروع، وتنــص اتفاقيــة المســاهمين أيضــً علــى 

بنــود معينــة تتعلــق بمتطلبــات تعييــن مجلــس إدارة الشــركة وتشــكيله والنصــاب القانونــي النعقــاد اجتماعــات المجلــس والتصويــت فيهــا.

وتنص اتفاقية المساهمين على طريقة إدارة العالقة بين المساهمين البائيعن فيما بعد فترة االكتتاب العام.

وبعــد اســتحواذ شــركة ســويز جــروب علــى أســهم شــركة ســويز انترناشــيونال فــي الشــركة انضمــت ســويز جــروب إلــى اتفاقيــة المســاهمين بموجــب 
اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة فــي 6 ديســمبر 2021، وبعدهــا خرجــت ســويز انترناشــيونال مــن اتفاقيــة المســاهمين وحلــت محلهــا شــركة ســويز جــروب 

وتولــت جميــع الحقــوق وااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة.

   إتفاقية توصيل المياه

ُأبرمت اتفاقية توصيل المياه بين الهيئة العامة للكهرباء والمياه، المعروفة حاليا باسم شركة حيا للمياه وبين الشركة في 2 مارس 2016. 

وتنــص االتفاقيــة علــى شــروط توصيــل المحطــة »بشــبكة نقــل الميــاه«، وهــي الشــبكة التــي تســتخدمها الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه فــي نقــل 
الميــاه مــن شــركات التحليــة إلــى المســتخدمين وتخزينهــا، ورســوم التوصيــل التــي يجــب علــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه دفعهــا مقابــل اســتخدام 

التوصيــل بالشــبكة. 

ــركاء لتحليــة الميــاه بضــرورة ضمــان التــزام عملياتهــا التشــغيلية بمعاييــر التشــغيل القياســية المصممــة  ــزام شــركة ب وتنــص هــذه االتفاقيــة علــى إل
لحمايــة شــبكة نقــل الميــاه وضمــان أن تكــون الميــاه التــي تضخهــا الشــركة فــي الشــبكة مراعيــة للحــد األدنــى مــن معاييــر الجــودة، كمــا تنــص االتفاقيــة 

هــذه علــى ضــرورة دفــع الشــركة ثمــن أجهــزة القيــاس )العــدادات( وتركيبهــا فــي األماكــن المخصصــة لهــا بيــن شــبكة نقــل الميــاه وشــبكة المحطــة.

وتنــص هــذه االتفاقيــة علــى أنــه فــي حــال رغبــت الشــركة فــي االنفصــال عــن شــبكة نقــل الميــاه فيجــب عليهــا إخطــار الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه 
قبــل ذلــك باثنــي عشــر )12( شــهرا وتحديــد آليــة لالنفصــال عــن الشــبكة. ويمكــن للشــركة االنفصــال عــن شــبكة نقــل الميــاه إذا رأت الهيئــة العامــة 
للكهربــاء والميــاه أن هــذا الفعــل قــد يجنــب الشــبكة ضــررا أو أن يكــون ذلــك عقوبــة لمخالفــة الشــركة اتفاقيــة توصيــل الميــاه وعــدم جبــر المخالفــة خــالل 
خمســة )5( أيــام عمــل مــن تاريــخ التبليــغ الخطــي بالمخالفــة. ويجــوز إنهــاء هــذه االتفاقيــة إذا عجــز أحــد الطرفيــن عــن جبــر أي عيــب خــالل المــدة المســموح 
بهــا أو إذا أشــهرت الشــركة إفالســها أو لــم تدفــع مســتحقات الهيئــة العامــة للكهربــاء والميــاه أو إذا لــم يلتــزم الطرفــان بااللتزامــات المنصــوص عليهــا 

فــي اتفاقيــة توصيــل الميــاه.
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تكلفة المشروع ومصادر التمويل

تكلفة المشروع

يبلغ إجمالي تكلفة المشروع 113٫61 مليون ريال عماني تقريبً تفصيلها على النحو التالي:

)مليون ريال عماني(

االستخدامات 

97تكاليف البناء )عقد التصميم والشراء والبناء(

16٫61تكاليف أخرى غير تكاليف عقد التصميم والشراء والبناء

113٫61المجموع

المصادر:

0٫50أسهم رأس المال

14٫89قروض تجسير األسهم

1٫65قروض المساهمين متأخرة الرتبة

96٫57القروض ألجل

113٫61المجموع

مساهمات حقوق المساهمين
كانت مساهمات المساهمين البائعين في بداية المشروع على النحو التالي:

ريال عماني

اسم المساهم البائع:

180٫000شركة آي انفايرونمنت انفستمنتس ميدل ايست

135٫000شركة سويز انترناشيونال

135٫000شركة كاهرابيل م م ح

50٫000شركة دبليو جي تاول ش م م

500٫000المجموع

قروض تجسير أسهم رأس المال

أبرمــت الشــركة فــي 3 مــارس 2016 ثــالث اتفاقيــات لقــروض تجســير أســهم رأس المــال ألجــل الحصــول علــى تســهيالت بمبلــغ يصــل إلــى 14٫887٫681 
ريــال عمانــي )38٫719٫587 دوالر أمريكــي( مــن المقرضيــن، وقدمــت الضمــان علــى ذلــك كل مــن شــركة إيتوتشــو كوربوريشــن - اليابــان، وشــركة ســويز 

ــه - بلجيــكا. وفيمــا يلــي تفاصيــل قــروض تجســير األســهم التــي اســتفادت منهــا الشــركة: انترناشــيونال - فرنســا، وشــركة إليكترابيــل اس اي

ريال عمانيالمساهم البائع

5٫955٫073شركة آي انفايرونمنت انفستمنتس ميدل ايست

4٫466٫304شركة سويز انترناشيونال

4٫466٫304شركة كاهرابيل م م ح

14٫887٫681المجموع

66



نشرة إصدار أسهم

طبًقــا ألحــكام اتفاقيــة االكتتــاب واالحتفــاظ باألســهم، بلغــت مســاهمة شــركة آي انفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت تجــاه شــركة بــركاء لتحليــة 
الميــاه فــي ســبتمبر 2019 حوالــي 5٫955٫073 ريــال عمانــي، وبلغــت مســاهمة شــركة ســويز انترناشــيونال حوالــي 4٫466٫304 ريــال عمانــي، كمــا بلغــت 
مســاهمة شــركة كاهرابيــل م م ح حوالــي 4٫466٫304 ريــال عمانــي، وكان ذلــك بمثابــة ســداد قــرض تجســير األســهم )»أســاس أســهم رأس المــال«( مــن 

ــر 2019. ــخ 1 أكتوب الشــركة للمقرضيــن، وقــد قامــت الشــركة بســداد كامــل مديونيتهــا مــن مبلــغ القــرض للمقرضيــن بتاري

قروض المساهمين المتأخرة الرتبة

وفرت شركة دبليو جي تاول ش م م مبلغا للشركة بقيمة 1٫654٫000 ريال عماني في صورة قرض مساهم في 14 مارس 2016.

وطبًقــا ألحــكام اتفاقيــة االكتتــاب واالحتفــاظ باألســهم، وبتاريــخ 1 أكتوبــر 2019 تــم تحويــل مســاهمة المســاهمين األخــرى ضمــن قــروض تجســير األســهم 
البالغــة 14٫887٫681 ريــال عمانــي إلــى قــروض المســاهمين المســتحقة للفائــدة، وتــم تعديــل اتفاقيــات قــروض المســاهمين بعــد ذلــك فــي 17 يونيــو 2020.

وطبقــا التفاقيــة قــروض المســاهمين المعدلــة فــإن قــروض المســاهمين تســتحق فائــدة بواقــع 10% ســنوًيا ابتــداء مــن 1 أكتوبــر 2019 إلــى 31 مــارس 2020. 
وبعدهــا تســتحق القــروض فائــدة بواقــع 4٫6% ســنويا.

دفعــت الشــركة مبلغــا قــدره 3٫833٫900 دوالر أمريكــي فــي 10 يونيــو 2020 ثــم دفعــت مبلغــا آخــر فــي 30 أكتوبــر 2020 بقيمــة 1٫205٫000 دوالر أمريكــي كســداد 
جزئــي ألصــل الديــن مــن قــروض المســاهمين. وافــق المســاهمون البائعــون علــى تحويــل قــروض المســاهمين إلــى أســهم رأس مــال فــي الشــركة بمقــدار 
18٫341٫222 دوالرا أمريكيــا فــي 25 فبرايــر 2021 علــى النحــو الــوارد فــي الفصــل الســابع مــن هــذه النشــرة، ويبقــى المبلــغ التراكمــي مــن قــروض المســاهمين 
بقيمــة 19٫641٫641 دوالر أمريكــي مســتحقا لفائــدة قدرهــا 4٫6% ســنويا ُتدفــع كل ســتة أشــهر علــى أن ُتضــاف الفائــدة المتراكمــة إلــى أصــل الديــن، وفيمــا 

يلــي تفاصيــل قــروض المســاهمين المســتحقة:

المبلغ المستحق المساهم البائع
قبل التحول )بالدوالر 

األمريكي(

المبلغ المحول إلى 
أسهم رأس مال 

بالشركة )بالدوالر 
األمريكي(

عدد األسهم 
المصدرة في الشركة

المبلغ المستحق 
بعد التحول )بالدوالر 

األمريكي(

شركة آي انفايرونمنت انفستمنتس 
13٫673٫8316٫602٫84025٫387٫9207٫070٫991ميدل ايست

شركة سويز انترناشيونال )مساهم في 
الشركة وانتقلت أسهمها إلى شركة 

10٫255٫3734٫952٫13019٫040٫9405٫303٫243سويز جروب(

10٫255٫3734٫952٫13019٫040٫9405٫303٫243شركة كاهرابيل م م ح

3٫798٫2861٫834٫1227٫052٫2001٫964٫164شركة دبليو جي تاول ش م م

37٫982٫86318٫341٫22270٫522٫00019٫641٫641اإلجمالي

وقــد تــم تعديــل شــروط قــروض المســاهمين بعــد عمليــة الســداد الجزئــي باتفاقيــات التعديــل المبرمــة مــع المســاهمين البائعيــن فــي 18 مــارس 2021. 
وتنــص اتفاقيــات التعديــل المشــار إليهــا علــى آليــة ســداد أصــل الديــن وفوائــده بموجــب كل قــرض مــن قــروض المســاهمين وذلــك علــى أســاس أهميــة 

هــذا القــرض، وذلــك بنــاء علــى النحــو الملخــص أدنــاه.

وبعــد ذلــك ، بنــاء علــى موافقــة المجلــس ســددت الشــركة مبلغــا جزئيــا مــن ديــون المســاهمين بقيمــة 500٫000 دوالر أمريكــي )أي 192٫250 ريــال عماني( بتاريخ 
ــر 2021. وفيمــا يلــي باقــي قيمــة قــروض المســاهمين  30 إبريــل 2021 ومبلغــا آخــر بقيمــة 2٫760٫000 دوالر أمريكــي )أي 1٫061٫220 ريــال عمانــي( بتاريــخ 29 أكتوب

المســتحقة لــكل مســاهم بائــع حتــى تاريــخ 31 أكتوبــر 2021:

المساهم

باقي المبلغ المستحق من 
قروض المساهمين حتى 

31 أكتوبر 2021 )بالريال 
العماني(

المساهم البائع

2٫267٫547شركة آي انفايرونمنت انفستمنتس ميدل ايست

1٫700٫660شركة سويز انترناشيونال )مساهم في الشركة وانتقلت أسهمها إلى شركة سويز جروب(

1٫700٫660شركة كاهرابيل م م ح

629٫874شركة دبليو جي تاول ش م م

6٫298٫741اإلجمالي
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وبعــد اســتحواذ شــركة ســويز جــروب أســهم شــركة ســويز انترناشــيونال فــي الشــركة ُأبــرم عقــد حوالــة بتاريــخ 21 نوفمبــر 2021، وحلــت ســويز جــروب محــل 
ســويز انترناشــيونال فــي قــرض المســاهمين غيــر المضمــون بعــد أن قدمــت األولــى قرضــا مماثــال بالشــروط واألحــكام ذاتهــا.

آلية سداد الديون والفوائد حسب أهميتها

اتفقــت الشــركة والمســاهمين البائعيــن أصحــاب القــروض علــى آليــة لســداد قروضهــم حســب األهميــة، وســوف ُتطبــق بشــكل فــوري بمجــرد االنتهــاء 
مــن االكتتــاب العــام، وبعــد أن تفــي الشــركة بمتطلبــات خدمــة الديــن الممتــاز ســتدفع مــن التدفقــات النقديــة حســب الترتيــب اآلتــي وحتــى ســداد كامــل 

مســتحقات المســاهمين طبقــا لقــروض المســاهمين:

أوال: ســتدفع الشــركة إلــى حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين أنصبــة األربــاح أو التوزيعــات األخــرى علــى جميــع المســاهمين بقيمــة 906٫264 ريــاال  ) أ( 
عمانيــا فــي كل ســنة ميالديــة طبقــا لتوقعــات الشــركة للســنوات الماليــة مــن عــام 2022 إلــى عــام 2026، انظــر الفصــل الرابــع عشــر بعنــوان " البيانــات 

الماليــة المســتقبلية"، وســتدفع فــي كل ســنة ميالديــة بعــد الســنة الماليــة 2026 مبلغــا قــدره 906٫264.

ثانيا: ستدفع الشركة إلى حساب سداد قروض المساهمين المؤسسين أصل الدين من قروض المساهمين والفوائد المترتبة عليه. ) ب( 

ــى حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين لتوزيعهــا علــى جميــع المســاهمين بعــد ســداد قــروض  ــة إل ــل مــا ُيتبقــى مــن التدفقــات النقدي تحوي ) ج( 
بالكامــل. المســاهمين 

وفقــا التفاقيــة قــروض المســاهمين المعدلــة التــي أعيــد صياغتهــا وتــم توقيعهــا مــن المســاهمين البائعيــن ، يتــم تعريــف حــدث النقــص علــى أنــه حــدث 
الــذي يحــدث خــالل أي ســنة تقويميــة بعــد االنتهــاء مــن الطــرح، والــذي يكــون فيــه المبلــغ المحــول إلــى حســاب توزيــع المســاهمين أقــل مــن االتــي:

أنصبة األرباح المتوقعة للسنة ذات الصلة على النحو الوارد في الفصل الرابع عشر بعنوان "التوقعات المالية"، أو

إذا نقص في السنوات التالية عن 906٫264 رياال عمانيا في السنة وذلك ألي سبب من األسباب 

فــي حــال حــدوث نقــص قبــل تحويــل أي مبلــغ إلــى حســاب ســداد قــروض المســاهمين المؤسســين وجــب تحويــل مبالــغ إضافيــة مــن التدفقــات النقديــة 
المتوفــرة للتوزيــع إلــى حســاب التوزيعــات الخاصــة بالمســاهمين فــي الســنة أوالســنوات التاليــة لتغطيــة العجــز. 

تمويل الديون

أبرمــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه اتفاقيــات مــع مجموعــة مــن البنــوك الدوليــة لتوفيــر قــروض بلغــت فــي مجموعهــا 96٫57 مليــون ريــال عمانــي )251٫16 
مليــون دوالر أمريكــي تقريبــا(، وتخضــع لشــروط اتفاقيــة التمويــل، ويوضــح الجــدول التالــي ترتيبــات التمويــل الحاليــة التــي أبرمتهــا الشــركة ومــا ترصــد 

بذمتهــا بعــد عمليــة الســداد الواقعــة فــي 30 يونيــو 2021:

سعر العملةالمقرضنوع القرض
الفائدة*

إجمالي 
التسهيالت 

المتاحة
)مليون دوالر 

أمريكي(

إجمالي المبلغ 
المسحوب كما 
في 30 يونيو  
2021 )مليون 

دوالر أمريكي(

إجمالي المبالغ 
المتبقية كما 
في 30 يونيو 
2021 )مليون 

دوالر أمريكي(

تسهيالت ألجل 
تم تقديم الدفعة )أ(

)بموجب اتفاقية 
التسهيالت(

بنك طوكيو ميتسوبيشي 
يو اف جي ليمتد / كريديت 

أجريكول كوربوريت آند 
انفستمنت بنك/ كي اف 

دبليو أي بي إي إكس - بنك 
جي إم بي اتش

3٫96188٫4188٫4163٫4%الدوالر األمريكي

تسهيالت ألجل 
تم تقديم الدفعة )ب(

)بموجب اتفاقية 
التسهيالت(

سوميتومو ميتسوي بنكنج 
كوربوريشن

3٫5662٫862٫854٫4%الدوالر األمريكي

بنك طوكيو ميتسوبيشي تسهيالت احتياطية
يو اف جي ليمتد، فرع دبي

10٫7الدوالر األمريكي

تسهيل رأس المال 
العامل

3٫255٫200%ريال عمانيبنك مسقط

*سعر الفائدة اإلجمالي )يشمل الفائدة والمقايضة( للربع األخير المحسوب طبقا التفاقيات التمويل.
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نشرة إصدار أسهم

التحوط

تــم التحــوط للتســهيالت ألجــل بمــا يتوافــق ومتطلبــات اتفاقيــة التمويــل، وتنــص اتفاقيــة التمويــل علــى التحــوط لســعر الفائــدة بمــا ال يقــل عــن 90% مــن 
الدفعــة )أ( التــي ســتحصل عليهــا الشــركة مــن تاريــخ اســتحقاق ســحب التمويــل حتــى تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر، وعلــى الشــركة أن تتحــوط لســعر 
الفائــدة بمــا ال يقــل عــن 70% مــن ديــن الدفعــة )أ( طبقــا التفاقيــة التمويــل ولمــدة 8 ســنوات مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر وبمــا ال يقــل عــن 65% فيمــا 

بعــد ذلــك.

أبرمــت الشــركة مــع البنــوك عقــودا لمبادلــة ســعر الفائــدة حيــث حــددت ســعر الفائــدة علــى 100% مــن قروضهــا المقومــة بالــدوالر األمريكــي حتــى ســبتمبر 
2021، وعلــى 82٫5% مــن قروضهــا المقومــة بالــدوالر األمريكــي حتــى مــارس 2026، وعلــى 80% مــن قروضهــا المقومــة بالــدوالر األمريكــي حتــى تاريــخ اســتحقاق 

القــروض ألجــل )ســبتمبر 2037(.

ومــن ثــم فالشــركة قــد تحوطــت مــن تقلبــات أســعار الفائــدة ممــا يعينهــا علــى توقــع التدفقــات النقديــة التــي ســتوفرها للمســاهمين. ومــع ذلــك فــإن أي 
خلــل فــي المركــز المالــي ألي بنــك مــن البنــوك التــي أبرمــت معهــا الشــركة عقــود المبادلــة قــد يمنعــه مــن الوفــاء بالتزامــات المبادلــة.

ال حاجة آللية استخدام فائض النقد في سداد الديون الممتازة

ال تشــترط اتفاقيــة التســهيالت الخاصــة بالتســهيالت ألجــل تطبيــق آليــة اســتخدام فائــض النقــد فــي ســداد الديــون بالنســبة لحســابات الشــركة، وهــذا 
علــى عكــس العديــد مــن شــركات إنتــاج الكهربــاء وتحليــة الميــاه المســجلة فــي ســلطنة عمــان والتــي تخضــع لتطبيــق آليــة االســتخدام اإللزامــي لفائــض 

النقــد فــي ســداد الديــون.

إن عــدم وجــود آليــة اســتخدام فائــض النقــد اإللزاميــة فــي ترتيبــات تمويــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه يعنــي عــدم تقييــد قــدرة الشــركة علــى دفــع األربــاح 
وذلــك علــى العكــس منهــا فــي حالــة تطبيــق مثــل هــذه اآلليــة ومــع ذلــك فــإن توزيــع أربــاح الشــركة ســيخضع إلــى نصــوص القانــون المعمــول بــه وال ســيما 

نــص المــادة )130( مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

تفاصيل حساب احتياطي خدمة الدين

وفقــً لشــروط اتفاقيــة التســهيالت، فــإن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ملزمــة مــن تاريــخ الســداد األول بالحصــول علــى الرصيــد الــالزم فــي حســاب احتياطــي 
خدمــة الديــن أو تمويــل الحســاب نقــدا عــن طريــق تســهيل دعــم االئتمــان )أو خطــاب ائتمــان لحســاب احتياطــي لخدمــة الديــن أو الضمــان التجــاري( أو مزيــج 
منهمــا يســاوي اثنــي عشــر )12( شــهرا مــن خدمــة الديــن المســتقبلي ودفــع مبلــغ الفائــدة علــى التســهيالت ألجــل إلــى حســاب مصرفــي منفصــل مرهــون 
لصالــح المقرضيــن. وقــد تــم الحصــول علــى متطلبــات حســاب احتياطــي خدمــة الديــن بنســبة  تصــل إلــى 63% تقريبــا عــن طريــق الضمانــات التجاريــة مــن 
المســاهمين البائعيــن حتــى شــهر ســبتمبر 2037، وتــم الحصــول علــى نســبة 37% المتبقيــة مــن خــالل تســهيل خطــاب اعتمــاد حســاب احتياطــي خدمــة 

الديــن مــن المســاهمين البائعيــن، وُيجــدد مرتيــن أو مــرة فــي الســنة.

يحــق للمقــرض ســحب مبالــغ خطــاب اعتمــاد حســاب احتياطــي خدمــة الديــن والضمــان التجــاري إذا لــم تــِف شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بالتزاماتهــا علــى 
النحــو المحــدد فــي اتفاقيــة التســهيالت أو فــي الحــاالت األخــرى التــي تنشــأ عــن تقصيرهــا فــي الوفــاء بالتزاماتهــا. 

والشــركة ملزمــة باالحتفــاظ بحســاب احتياطــي خدمــة الديــن المســاعد مــن مــارس 2033 حتــى دفــع التمويــل بالكامــل )نقــدا أو بخطــاب ائتمــان لحســاب 
احتياطــي خدمــة الديــن المســاعد أو بمزيــج منهمــا( فــي حســاب بنكــي منفصــل مرهــون لصالــح المقرضيــن بمبالــغ تزيــد بمــرور الوقــت بحســب اتفاقيــات 

التمويــل.

جدول السداد )تسهيالت ألجل(

يجــب ســداد التســهيالت ألجــل بالكامــل علــى 39 قســط نصــف ســنوي تبــدأ مــن 30 ســبتمبر 2018 علــى أن يكــون القســط األخيــر فــي 30 ســبتمبر 2037. 
وملــف الشــركة فــي خدمــة الديــن ثابــت )بمــا فــي ذلــك تكلفــة التمويــل( بمتوســط ســنوي يتــراوح مــا بيــن ســتة مالييــن ريــاالت عمانيــة إلــى ســبعة مالييــن 
ريــاالت عمانيــة باســتثناء التــزام ســنوي أخيــر لخدمــة  الديــن بنســبة أعلــى قليــال فــي عــام 2037 ُتقــدر بنحــو 10٫8 مليــون ريــال عمانــي. وتتوقــع الشــركة أن 

تخــدم التســهيالت ألجــل مــن تدفقاتهــا النقديــة التشــغيلية، ومــن ثــم التغلــب علــى مخاطــر إعــادة التمويــل.

ويمكن تلخيص جدول خدمة الدين المتوقع لمبلغ التسهيالت ألجل على النحو اآلتي:

ريال عماني
)ألف(

مستحق 
في السنة 

المالية 2021

مستحق 
في السنة 

المالية 2022

مستحق 
في السنة 

المالية 2023

مستحق 
في السنة 

المالية 2024

مستحق 
في السنة 

المالية 2025

مستحق 
في السنة 

المالية 2026

مستحق 
بعد السنة 
المالية 2026

3٫2802٫5472٫5592٫6042٫5152٫38113٫880تكلفة الفائدة

3٫7573٫7283٫6703٫9014٫1334٫26862٫316سداد أصل الدين

7٫0376٫2756٫2296٫5056٫6486٫64976٫196إجمالي خدمة الدين

قامت الشركة - حتى تاريحه - بسداد أصل المبلغ )12% من إجمالي التسهيالت الممتازة( والفائدة وفقً لشروط وأحكام اتفاقية التسهيالت.
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مصادر التمويل

القيمة في حالة تغطية جميع األسهمالقيمة كما في 30 يونيو 2021

بعد االكتتاب العامقبل االكتتاب العام

المبلغ )بأالف ريال 
عماني(

النسبة المئوية
المبلغ )بأالف ريال 

عماني(
النسبة المئوية

7٫2%7٫27٫361%7٫361قروض المساهمين

81٫7%81٫783٫745%83٫745القرض ألجل

88٫9%88٫991٫106%91٫106إجمالي الدين )1(

7٫4%7٫47٫552%7٫552أسهم رأس المال

0٫2%0٫2251%251االحتياطي القانوني

3٫5%3٫53٫618%3٫618أرباح مجنبة

11٫1%11٫111٫421%11٫421إجمالي حقوق المساهمين )2(

100%100102٫527%102٫527إجمالي مصادر التمويل )1( + )2(

7٫987٫98نسبة الدين/حقوق المساهمين
)1( حتى 30 يونيو 2021

تعهدات التمويل الرئيسة

فيما يلي ملخص التعهدات الرئيسة بموجب اتفاقية التسهيالت:

التعهــدات اإليجابيــة: تتضمــن اتفاقيــة التســهيالت تعهــدات إيجابيــة معتمــدة مــن حيــن آلخــر فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل مــن هــذا النــوع، بمــا 
فــي ذلــك - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - االلتــزام بوثائــق المشــروع وبنــاء وتشــغيل المحطــة، ووجودهــا كشــركة، والحصــول علــى الموافقــات، وااللتــزام 
بتقييــم األثــر البيئــي والقوانيــن الســارية، والحصــول علــى تأمينــات إضافيــة، وســداد الضرائــب، وتســاوي األســهم، وطلــب اإليــرادات والعائــدات، واتفاقيــة 

تســهيالت رأس المــال العامــل، والتأميــن، ومســك الحســابات، والملكيــة الفكريــة، وســندات الملكيــة واإلشــعارات.

التعهــدات الســلبية: تتضمــن اتفاقيــة التســهيالت تعهــدات ســلبية  مــن حيــن آلخــر فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل مــن هــذا النــوع بمــا فــي ذلــك 
ــل عقــد  ــق المشــروع، والقيــود المفروضــة علــى تســجيل الضمــان، وبيــع األصــول، وتعدي ــالت علــى وثائ - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - إدخــال التعدي
التصميــم والشــراء والبنــاء، وتأســيس أي شــركة تابعــة أو االســتحواذ عليهــا، وإنهــاء اتفاقيــة مؤسســي المشــروع، والتصفيــة، والدمــج ،والدخــول فــي 
اتفاقيــات جديــدة ذات صلــة بالمشــروع، والتصرفــات )غيــر المســموح بــه بموجــب مســتندات التمويــل أو بموجــب أي حكــم مــن أحــكام وثائــق المشــروع أو 
اتفاقيــة مؤسســي المشــروع(، وااللتزامــات اإلضافيــة )غيــر المســموح بهــا بموجــب مســتندات التمويــل(، وتســجيل الرهــن علــى المرهــون، وتغييــر النشــاط 
وشــراء األصــول الرأســمالية والقــروض والضمانــات، وتغييــر الســعة المتعاقــد عليهــا )وفــق اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه(، وتغييــر مقــاول عقــد التصميــم 
والشــراء والبنــاء وشــركة التشــغيل، وإبــرام اتفاقيــات التحــوط )غيــر المســموح بهــا بموجــب اتفاقيــة التســهيالت(، والعقوبــات، وتغييــر الحقــوق المرتبطــة 
بالســهم، وإدخــال التعديــالت علــى مســتندات التأســيس، والتقصيــر فــي االلتزامــات اإلضافيــة، وتكبــد تكاليــف التشــغيل )غيــر التكاليــف المعتمــدة(، 
وتغييــر التصميــم، والتنــازالت والحســومات، والتســويات، وإجــراء المعامــالت مــع الشــركات التابعــة، والتصفيــة، والتوقــف أو التــرك، وانعــدام الحصانــة ضــد 

المســؤولية أو خطــة إدارة البيئــة.

حــاالت التقصيــر: تتضمــن اتفاقيــة التســهيالت حــاالت التقصيــر مــن حيــن آلخــر فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل مــن هــذا النــوع، بمــا فــي ذلــك: عــدم 
الســداد، وعــدم االمتثــال لمســتندات التمويــل ووثائــق المشــروع، وتســجيل الرهــن علــى المرهــون بالمخالفــة التفاقيــة االكتتــاب واالحتفــاظ باألســهم 
واتفاقيــة تجســير األســهم المســاندة، واإلفــادات المضللــة، وحــاالت اإلفــالس،  وصــدور األحــكام ضــد الشــركة، والتأخيــر، والتدخــالت الحكوميــة، وحــاالت 
ــاء،  ــة وثيقــة التأميــن وصالحيــة وثيقــة إعــادة التأميــن، وانتهــاء صالحيــة ســند أداء عقــد التصميــم والشــراء والبن المصــادرة واالحتجــاز، وانتهــاء صالحي
والتقصيــر المتبــادل، وإبطــال الموافقــات، وعــدم قانونيــة أي مســتند أو معاملــة، وانخفــاض أســهم الملكيــة ونســبة تغطيــة خدمــة الديــن )انظرأدنــاه( 
والتأثيــر الجوهــري العكســي، وانعــدام الحصانــة ضــد المســؤولية، والتخلــف عــن ســداد فوائــد  الضمــان، والتخلــف عــن أداء إلتزامــات المســاهمين، وعــدم 
تمويــل رصيــد حســاب احتياطــي خدمــة الديــن المســاعد، وخســائر المشــروع، والعجــز فــي توقعــات التمويــل، وتغيــر ملكيــة أســهم شــركة التشــغيل.

ــن: أي انخفــاض فــي نســبة تغطيــة خدمــة الديــن )فــي أي تاريــخ حســاب( دون معــدل 1:1٫05 سيشــكل حالــة تقصيــر وفقــً  نســبة تغطيــة خدمــة الدي
التفاقيــة التســهيالت. وســقف نســبة تغطيــة خدمــة الديــن الخاصــة بتوزيــع األربــاح هــو 1:1٫10 .
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نشرة إصدار أسهم

فــي الحــاالت التــي يمكــن معهــا معالجــة وجبــر حالــة التقصيــر، فــإن اتفاقيــة التســهيالت تســمح بفتــرة تصحيحــه. وإنــه حتــى تاريــخ اعتمــاد هــذه النشــرة، لــم 
تقــع شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فــي أي حالــة مــن حــاالت التقصيــر بموجــب مســتندات التمويــل أو أي مــن اتفاقيــات وترتيبــات التمويــل الجوهريــة األخــرى.

مــن متطلبــات اتفاقيــة التســهيالت أن ُتبــرم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه اتفاقيــة تمويــل رأس المــال العامــل المشــار إليهــا أعــاله، التــي جــاءت شــروطها 
األساســية علــى النحــو التالــي:

التعهدات اإليجابية: ُيعمل في شأن التعهدات اإليجابية بالتعهدات اإليجابية الواردة في اتفاقية التسهيالت.  -1

التعهدات السلبية: ُيعمل في شأن التعهدات السلبية بالتعهدات السلبية الواردة في اتفاقية التسهيالت.  -2

حاالت التقصير: ُيعمل في شأن حاالت التقصير بحاالت التقصير الواردة في اتفاقية التسهيالت.  -3

الفائدة: ُتحسب الفائدة على تسهيالت رأس المال العامل بواقع 3٫25% سنويا )تخضع لتعديل المقرض(.  -4

السداد: يجب سداد كل قرض كامال بعد ثالثة أشهر من سحبه كحد أقصى.  -5

حزم الضمان

تــم ضمــان جميــع القــروض ألجــل لصالــح المقرضيــن عبــر حــزم أســهم وضمــان أصــول مــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ومؤسســي المشــروع، وتتضمــن 
هــذه الحــزم والضمانــات اإلتفاقيــات التاليــة التــي يتــم تســجيلها حســب األصــول عنــد االقتضــاء:

رهــن تجــاري علــى حســابات الشــركة وأصولهــا الماديــة والمعنويــة، ووثائــق التأميــن، والموافقــات، والمقبوضــات، وعقــود المشــروعات، واألصــول اآلجلــة،   -
ويخضــع للقانــون العمانــي.

رهــن عقــاري علــى حقــوق الشــركة وملكيتهــا ومنفعتهــا بموجــب اتفاقيــة حــق االنتفــاع والممتلــكات المنقــول وغيــر المنقولــة ذات الصلــة، ويخضــع   -
ــي. ــون العمان للقان

رهن جميع األسهم، ويخضع للقانون العماني.  -

رهن حسابات الشركة الخارجية وحوالتها وضمانها، وكذلك استثماراتها، واالتفاقيات ذات الصلة، واألصول األخرى، ويخضع للقانون اإلنجليزي.  -

اتفاقيــات مباشــرة متعــددة تســمح بنقــل منفعــة شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه فــي العقــود الرئيســة إلــى المقرضيــن فــي حالــة تقصيــر الشــركة بمــا   -
ــة أو اإلغــالق. ــة نشــاط الشــركة أو بيعــه دون مخــاوف التصفي يســمح للمقرضيــن بمزاول

ضمان شركة إيتوتشو وشركة إنجي اس ايه لحساب احتياطي خدمة الدين، ويخضع للقانون اإلنجليزي.  -

وسيتم اإلفراج عن رهن أسهم الطرح قبل انطالق إجراءات االكتتاب العام.

اتفاقيات الدائنين

ُأبرمــت اتفاقيــة الدائنيــن فــي 3 مــارس 2016 فيمــا بيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، ووكيــل التمويــل العالمــي، ووكيــل التســهيالت بموجــب اتفاقيــات 
قــروض تجســير األســهم، والمقرضيــن، والجهــات المانحــة للتحــوط، وبنــوك رأس المــال العامــل، بمــا فــي ذلــك بنــك مســقط ش م ع ع الــذي انضــم إلــى 

اتفاقيــة الدائنيــن بالتوقيــع عليهــا فــي 1 مــارس 2018.

وتنظــم اتفاقيــة الدائنيــن عالقــة جهــات التمويــل بالشــركة مــن حيــث الديــون والضمانــات المقدمــة منهــا إلــى جهــات التمويــل، وتنظــم علــى وجــه 
الخصــوص ضمانــات المقرضيــن )كحــق تنفيــذ الضمــان والحصــول علــى حصيلــة البيــع مــن التنفيــذ(، وضمانــات الجهــات المانحــة للتحــوط، ومقرضــي 
قــروض تجســير األســهم، والبنــوك المانحــة للتحــوط مــن قــروض تجســير األســهم فــي مســتندات الضمــان، وتبعيــة التزامــات الشــركة وتأجيــل الديــون 
التابعــة لمصلحــة الديــون الممتــازة. والشــركة طــرف فــي اتفاقيــة الدائنيــن وتقــر بااللتزامــات تجــاه المقرضيــن وغيرهــم مــن األطــراف األخــرى حســب شــروط 

اتفاقيــة الدائنيــن. وهنــاك شــروط متعــددة تخضــع لهــا الشــركة عنــد إبــرام اتفاقيــات التحــوط طبقــا الســتراتيجية التحــوط.
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الفصل الثالث عشر

عوامل المخاطرة وطرق تخفيفها

يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن دراســة عوامــل المخاطــرة المتعلقــة بنشــاط شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ومخاطــر القطــاع الــواردة أدنــاه وكل 
المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة الــواردة فــي الفصــل الحــادي والعشــرين بعنــوان »البيانــات الماليــة التاريخيــة« دراســًة 
جــادًة ُمحكمــة قبــل إقدامهــم علــى االســتثمار فــي األســهم المطروحــة واتخاذهــم أيــة قــرارات فــي هــذا الشــأن، فــإن هــذه المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن 
ليســت وحدهــا المخاطــر التــي تواجههــا شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، إذ أنهــا قــد تواجــه مخاطــر إضافيــة وحــاالت غيــر معروفــة حاليــا أو حــاالت قــد تراهــا 
الشــركة بأنهــا غيــر جوهريــة إال أنــه مــن الممكــن أن يكــون لهــا أثــر ســلبي أو مفيــد علــى أوضاعهــا الماليــة أو نجــاح نشــاطها. وقــد يكــون لحــدوث أي مــن 
األحــداث التاليــة أو مزيــج منهــا تأثيــر ســلبي أو مفيــد علــى نشــاط شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية 
وســبب فــي تراجــع أســعار أســهمها تراجًعــا ملحوًظــا وفــي خســارة المســتثمرين الســتثماراتهم أو جــزء منهــا. إن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ليســت فــي 

وضــع يمكنهــا مــن تحديــد أو تقديــر أي عوامــل مخاطــرة ماليــة أخــرى أو غيرهــا مــن المخاطــر بخــالف العوامــل المحــددة فــي هــذا الفصــل.

عوامل المخاطرة ذات الصلة بالمشروع

محدودية فترة التشغيل

دخــل المشــروع مرحلــة التشــغيل التجــاري التــام فــي يــوم 13 يونيــو 2018 واســتنادا لذلــك فقــد تــم تشــغيل المشــروع مــدة تزيــد علــى أربعيــن )40( شــهرا 
حتــى تاريــخ اعتمــاد هــذه النشــرة. وعليــه، لــن يحصــل المســتثمرون المحتملــون إال علــى معلومــات محــدودة عــن تقييــم األداء التشــغيلي للمحطــة 

وتوقعاتهــا الحاليــة والمســتقبلية ونتائجهــا الماليــة.

يجــب النظــر فــي توقعــات نشــاط شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وأدائهــا المالــي فــي ضــوء المخاطــر وحالــة عــدم اليقيــن والمصروفــات والتحديــات والفــرص 
التــي تواجههــا المشــاريع التــي تكــون فتــرة تشــغيلها محــدودة، بمــا فــي ذلــك تحديــات التخطيــط والتنبــؤات الدقيقــة بســبب محدوديــة البيانــات 
التاريخيــة عــن التشــغيل؛ األمــر الــذي يعنــي عــدم إمكانيــة االعتمــاد علــى  النتائــج الســابقة لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه كمؤشــر لــأداء فــي المســتقبل. 
وبالتالــي، فــإن عــدم  القــدرة علــى تحديــد المخاطــر والصعوبــات والفــرص التــي تواجــه الشــركة والتعامــل معهــا والتصــدي لهــا بنجــاح قــد يؤثــر ســلًبا أو 

إيجابــا علــى نشــاط الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية ومركزهــا المالــي وســعر األســهم المطروحــة فــي الســوق.

واجتــازت المحطــة اختبــارات األداء األربعــة، وتــم آخرهــا فــي مــارس 2021، وقــد حققــت المحطــة فــي جميــع االختبــارات مؤشــرات لــأداء بمــا يتماشــى مــع 
المؤشــرات المتعاقــد عليهــا أو بأفضــل منهــا.

يتمتــع المســاهمون بســجل حافــل ممتــاز فــي تملــك وتشــغيل محطــات الميــاه والطاقــة فــي الســلطنة وفــي العديــد مــن دول العالــم. هــذا باإلضافــة إلــى 
أن شــركة التشــغيل وشــركتها األم ســويز اس ايــه مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال تشــغيل وصيانــة مشــروعات الميــاه وذلــك بمــا تحملــه مــن خبــرات 

عالميــة فــي إدارة مشــاريع مماثلــة.

مخاطر التشغيل

ســتواجه الشــركة بعــض المخاطــر التشــغيلية فــي فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه قــد تــؤدي إلــى انخفــاض جاهزيــة المحطــة وإنتاجيتهــا وبالتالــي انخفــاض 
فــي اإليــرادات واألربــاح. وقــد تمنــع  مخاطــر التشــغيل الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه؛ وهــي مصــدر إيراداتهــا 
الوحيــد، وفــي بعــض الحــاالت النــادرة فــإن مثــل هــذا التخلــف عــن األداء قــد يــؤدي إلــى حمــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى إنهــاء اتفاقيــة 

شــراء الميــاه.

ومن الجدير بالذكر أن اتخذت اإلجراءات اآلتية للحد من هذه المخاطر:

خضعــت المحطــة قبــل تاريــخ التشــغيل التجــاري وفــي كل ســنة إلــى العديــد مــن اختبــارات القبــول واختبــارات األداء للتأكــد مــن قدرتهــا علــى إنتــاج   -
ــة. الســعة المطلوب

اشــترت الشــركة وثائــق تأميــن لتأميــن ممتلكاتهــا مــن االتــالف وآالتهــا مــن التعطــل، وأعمالهــا مــن االنقطــاع، كمــا أمنــت نفســها ضــد األعمــال اإلرهابيــة   -
وأعمــال التخريــب ومــن المســؤولية العامــة ومــن مســؤولية وجــود عيــب فــي المنتجــات.

أدرجــت الشــركة فــي التوقعــات الماليــة كال مــن االنقطاعــات المتوقعــة، والمعــدات الالزمــة للصيانــة واإلصــالح واالســتبدال، واالســتهالك المتوقــع   -
للمعــدات أثنــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه.

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مــع شــركة التشــغيل التــي يمتلــك موظفوهــا خبــرات واســعة فــي إدارة محطــات مماثلــة عالميــا. وســوف   -
تضمــن شــركة التشــغيل - بموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة - توفــر المــواد االســتهالكية وقطــع الغيــار واألدوات الخاصــة لضمــان تشــغيل 

المحطــة بصفــة مســتمرة وتقليــل المــدة الالزمــة لإصالحــات.

وتتحمــل شــركة التشــغيل الجــزء األكبــر مــن المخاطــر المتعلقــة بالتشــغيل والصيانــة طبقــا التفاقيــة التشــغيل والصيانــة. ومــا يحــد مــن مخاطــر   -
التشــغيل هــو أن شــركة التشــغيل لديهــا التحفيــز الكافــي - ســواء بتطبيــق آليــة الثــواب أو العقــاب - للحفــاظ علــى أعلــى معاييــر ألداء المحطــة.
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نشرة إصدار أسهم

وقــد حققــت المحطــة نســبة جاهزيــة خــالل االثنــي عشــر شــهرا الماضيــة )مــن ســبتمبر 2020 إلــى أكتوبــر 2021( بلغــت نســبة تزيــد عــن 99%، باســتثناء فتــرة 
االنقطــاع المجدولــة طبقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء الميــاه. واجتــازت المحطــة اختبــارات األداء األربعــة، وتــم آخرهــا فــي مــارس 2021، وقــد حققــت المحطــة فــي 

جميــع االختبــارات مؤشــرات لــأداء بمــا يتماشــى مــع المؤشــرات المتعاقــد عليهــا أو بأفضــل منهــا.

مخاطر األنظمة التقنية

ُأنشــئت المحطــة وصممــت لتعمــل بنظــام تحليــة الميــاه باســتخدام تقنيــة التناضــح العكســي أو الترشــيح الفائــق، وُصنعــت معــدات المحطــة مــن قبــل 
شــركات تصنيــع وتوريــد عالميــة، وبالتالــي فمخاطــر هــذه التقنيــات تعتبــر قليلــة. ومــع التطــور المســتقبلي للتقنيــات فــإن المحطــة الحاليــة مــن الممكــن 

أن تصبــح محطــة قديمــة وغيــر مجديــة مــن الناحيــة االقتصاديــة فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه.

ســتحاول الشــركة أن تســتفيد مــن تقنيــات المســتقبل لكنهــا ال تــرى أي تأثيــر ســلبي مــن تطــور التقنيــات الحديثــة علــى أعمالهــا فــي المســتقبل أثنــاء 
فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه. 

المنازعــات مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ومقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء المتصلــة بتأخيــر 
تاريــخ التشــغيل التجــاري

لقــد كان مــن المقــرر أن يبــدأ المشــروع التشــغيل التجــاري فــي 1 إبريــل 2018 طبقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء الميــاه إال أن التأخيــر الحاصــل قــد ســاهم فــي 
تأخيــر التشــغيل التجــاري 73 يومــا، وبــدأ المشــروع التشــغيل الفعلــي فــي 13 يونيــو 2018.

وطبًقــا التفاقيــة شــراء الميــاه فــإن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فرضــت غرامــات تأخيــر علــى الشــركة بمبلــغ قــدره 2٫810 مليــون ريــال عمانــي 
تغطــي الفتــرة مابيــن 1 إبريــل 2018 إلــى 12 يونيــو 2018. ثــم عمــدت إلــى مقاصــة غرامــات التأخيــر البالغــة 2٫810 وخصمــه مــن مبلــغ الفواتيــر فــي الفتــرة مــن 

أكتوبــر 2018 إلــى ينايــر 2019. ولــم ترتــض الشــركة بذلــك.

وبمــا أن التأخيــر الحاصــل قــد نشــأ بســبب عــدم إكمــال المحطــة فقــد قامــت الشــركة بحجــب دفعــة مــن الدفعــات المرحليــة المســتحقة لمقــاول عقــد 
التصميــم والشــراء والبنــاء والتــي تبلــغ فــي مجملهــا 14٫016 مليــون دوالر أمريكــي )5٫389 مليــون ريــال عمانــي( وهــو مــا يعــادل 73 يومــا كتعويــض اتفاقــي 
عــن التأخيــر بموجــب عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء للتعويــض عــن التأخيــر والخســائر المتكبــدة طبًقــا ألحــكام اتفاقيــة شــراء الطاقــة والميــاه، فلــم 

يرتــض مقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء بذلــك.

باإلضافــة إلــى ذلــك قــام مقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء بالمطالبــة بتكاليــف إضافيــة مــن الشــركة والشــركة بدورهــا طالبــت بهــا مــن الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

ولمــا كان ذلــك كذلــك، ُعقــدت المفاوضــات وُأجريــت المباحثــات، وعلــى إثرهــا وقعــت الشــركة ومقــاول عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء اتفاقيــة إدارة 
المطالبــات المؤرخــة فــي 7 أغســطس 2019. وطبقــا التفاقيــة إدارة المطالبــات تــم اتخــاذ االتــي:

دفعت الشركة إلى مقاول عقد التصميم والشراء والبناء مبلغا قدره مليون دوالر أمريكي من قيمة المبالغ المحتجزة.  -

وافقــت الشــركة علــى رفــع مطالبــة ضــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تتعلــق بتعديــل مبلــغ التعويــض االتفاقــي الــذي فرضتــه األخيــرة   -
ــى الشــركة.  ــم تحويلهــا مــن المقــاول إل ــي وغيــره مــن الخســائر واألضــرار البالغــة التــي ت ــون العمان وفــق القان

ويتحمل المقاول تكلفة المطاليات ضد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياة.  -

وستؤول إلى المقاول منافع المطالبة بالكامل إذا ُحكم للشركة ضد الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.  -

ــد علــى المطالبــات التــي رفعتهــا الشــركة ضــد الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة  ووافــق المقــاول علــى عــدم رفــع مطالبــات ضــد الشــركة بمــا يزي  -
والميــاه.

باإلضافــة إلــى اتفاقيــة إدارة المطالبــات فــي 27 مايــو 2021 دخلــت الشــركة والمقــاول فــي مذكــرة تفاهــم، بموجبهــا يتولــى المقــاول: )1( دعــوى التحكيــم 
ــل تكاليــف التحكيــم، )3( إعفــاء الشــركة مــن جميــع االلتزامــات الناشــئة مــن مطالبتهــا القائمــة ضــد  ــة عــن الشــركة، )2( تعويــض الشــركة مقاب بالنياب
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. )جديــر بالذكــر أن شــركة ســويز جــروب قــد انضمــت إلــى مذكــرة التفاهــم بموجــب اتفاقيــة االنضمــام المؤرخــة 

فــي 21 نوفمبــر 2021، وذلــك بعــد انضمامهــا إلــى عقــد التصميــم والشــراء والبنــاء.(

ومــع ذلــك، وبعــد مزيــد مــن المفاوضــات حــول هــذه المســألة، دخلــت الشــركة )نيابــة عــن المقــاول( والشــركة العمالنيــة لشــراء الطاقــة والميــاة  فــي اتفــاق 
تســوية المطالبــات بتاريــخ 29 ديســمبر 2021. ووفقــا لشــروط اتفاقيــة تســوية المطالبــات هــذه، وافقــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاة علــى أن 
تدفــع للشــركة مبلغــا وقــدره 800٫000 ريــال عمانــي كتســوية كاملــة ونهائيــة )فــي غضــون 30 يومــا مــن تاريــخ اتفاقيــة تســوية المطالبــات( ضــد المطالبــة، 
واتفــق الطرفــان علــى التخلــي عــن جميــع المطالبــات بموجــب هــذه المســألة. واســتنادا باتفاقيــة إدارة المطالبــات، ســيتم تحويــل المبلــغ المذكــور أعــاله 

إلــى المقــاول ووافــق المقــاول علــى إبــراء للشــركة بالكامــل مــن جميــع إلتزامــات قانونيــة عنــد اســتالم المبلــغ المذكــور مــن الشــركة.

ووفقــا التفاقيــة إدارة المطالبــات، وزارة الدفــاع واتفاقيــة تســوية المطالبــات، تمــت تســوية جميــع النزاعــات المتعلقــة بهــذه المســألة وليــس هنــاك أي تأثيــر 
آخــر علــى الشــركة، واعتبــارا مــن تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه ، ال يوجــد دعــوى قضائيــة أو إجــراءات تنظيميــة معلقــة ضــد الشــركة.
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مطالبات التأمين

كانــت الشــركة قــد اشــترت وثائــق تأميــن لحمايــة مركزهــا المالــي أثنــاء مراحــل إنشــاء المحطــة وتجريبهــا وتشــغيلها، ونتيجــة لبعــض الحــاالت التــي حدثــت 
أثنــاء إنشــاء المحطــة وتجريبهــا والســنة األولــى مــن تشــغيلها قدمــت الشــركة )نيابــة عــن المقــاول وشــركة التشــغيل( ســت مطالبــات إلــى شــركة ظفــار 
للتأميــن )»شــركة التأميــن«( مســتندة فــي ذلــك إلــى أحــكام وثائــق التأميــن المتعــددة، وقــد تمــت تســوية المطالبــات الســت بشــكل نهائــي فــي عــام 2021.

تعديالت قانون الضرائب العماني

اعُتمــد فــي إعــداد البيانــات الماليــة المســتقبلية للشــركة علــى قانــون الضرائــب الســاري فــي ســلطنة عمــان، وقــد تــم تعديــل قانــون الضرائــب العمانــي 
فــي عــام 2017م ليتســع نطــاق الضريبــة المقتطعــة مــن المنبــع لتشــمل فوائــد األربــاح ورســوم الخدمــات، علــى أنــه يجــوز للحكومــة إدخــال تعديــالت علــى 
القانــون مــن وقــت آلخــر. إن التعديــالت التــي أجريــت علــى قانــون الضرائــب قــد ُيثقــل الشــركة بمزيــد مــن الضرائــب، ومــن ثــم التأثيــر ســلًبا علــى مركــز 

الشــركة المالــي ونتائــج أعمالهــا وقدرتهــا علــى توزيــع األربــاح.

ــه بعــد 180 يومــا مــن  ــون ضريبــة القيمــة المضافــة ، ومــن المقــرر أن ُيعمــل ب ــر 2020 فــي شــأن قان صــدر المرســوم الســلطاني رقــم 2020/121 فــي 12 أكتوب
تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية؛ أي فــي يــوم 16 إبريــل 2021 وقــد عينــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مكتــب كــي بــي إم جــي إلعدادهــا لضريبــة القيمــة 
المضافــة وتتوقــع أن هــذه الضريبــة لــن تؤثــر ســلبا عليهــا وذلــك بنــاء علــى استشــارة كــي بــي إم جــي، ويحــق للشــركة طبقــا للقانــون المشــار إليــه إصــدار 
الفواتيــر بضريبــة القيمــة المضافــة واســترداد مبالــغ ضريبــة القيمــة المضافــة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه طبقــا لأســعار المنصــوص 

عليهــا فــي القانــون.

ــار مــا يترتــب علــى تعديــالت قانــون الضرائــب العمانــي مــن مخاطــر ماليــة علــى الشــركة أن اتفاقيــة شــراء الميــاه تنــص علــى أن  ويكفــي فــي تخفيــف آث
التغييــرات التــي تطــرأ علــى القوانيــن ُتمثــل حالــة مخاطــر المشــتري، وقــد تــم تعريــف هــذه التغييــرات فــي االتفاقيــة المشــار إليهــا لتشــمل التعديــالت 
والتغييــرات التــي تطــرأ علــى القوانيــن الســارية وذلــك مــن تاريــخ ســريان اتفاقيــة شــراء الميــاه؛ أي فــي 2 مــارس 2016. وتنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه أيًضــا علــى 
أنــه إذا طــرأ تغييــر )أي تغييــر فــي القانــون( ذو أثــر ســلبي علــى الشــركة وشــّكل حالــة مــن حــاالت مخاطــر المشــتري وجــب علــى الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه اقتــراح آليــة لتعديــل رســوم ســعة الميــاه أو رســوم اإلنتــاج أو كليهمــا مًعــا، أو تقتــرح آليــة أخــرى يتــم االتفــاق عليهــا لتعويــض الشــركة؛ 
وبذلــك تتحمــل الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه التأثيــر الناتــج عــن تعديــالت قانــون الضرائــب طبًقــا التفاقيــة شــراء الميــاه. وتــم اســتخدام هــذه 
اآلليــة لتعويــض الشــركة عــن التعديــالت التــي طــرأت علــى قانــون الضرائــب فــي عــام 2017 لضمــان تحييــد التكلفــة علــى الشــركة، وهــي تنطبــق كذلــك 
علــى قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة. وفــي 10 مايــو 2020 قدمــت الشــركة إخطــارا إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بوقــوع حالــة مــن حــاالت 

مخاطــر المشــتري نتيجــة لصــدور قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة. 

مخاطر األداء

يتوجــب علــى الشــركة القيــام باختبــارات أداء بصفــة دوريــة للتحقــق مــن مســتويات ســعة المحطــة، وإذا لــم ُتحقــق المحطــة المســتويات المطلوبــة، فلــن 
تســتحق الشــركة رســوم ســعة الميــاه طبقــا التفاقيــة شــراء الميــاه حتــى ُتحقــق المحطــة مســتويات الســعة المطلوبــة فــي اختبــار األداء التالــي.

لقــد اجتــازت المحطــة جميــع اختبــارات األداء بنجــاح طبًقــا التفاقيــة شــراء الميــاه وكان ذلــك قبــل تاريــخ التشــغيل التجــاري. واجتــازت أيًضــا جميــع اختبــارات 
األداء منــذ تاريــخ التشــغيل التجــاري، وهــي تعمــل بالمســتوى المطلــوب منــذ االختبــار األخيــر الــذي تــم إجــراؤه فــي مــارس 2021.

مخاطر فترة ما بعد اتفاقية شراء المياه

تنتهــي صالحيــة اتفاقيــة شــراء الميــاه التــي تبلــغ 20 عاًمــا قبــل انقضــاء عمــر االنتــاج االفتراضــي للمحطــة المقــدر بنحــو 40 ســنة. وبالتالــي، فإنــه مــن المتوقــع 
أن يتــم تحقيــق جــزء كبيــر مــن قيمــة المحطــة خــالل فتــرة مــا بعــد انتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه. ومــع ذلــك فــان المحطــة كغيرهــا مــن المحطــات األخــرى؛ 

التــي تخضــع التفاقيــة شــراء الميــاه لفتــرة زمنيــة محــددة، ومــن ثــم فقــد تواجــه بعــض المخاطــر الجديــدة علــى النحــو التالــي:

مخاطر السوق )األسعار والسعة اإلنتاجية(.   

المنافسة من حيث استخدام التقنيات الحديثة واألكثر كفاءة.   

المخاطر التنظيمية والرقابية.   

مخاطر التشغيل.   

مخاطر ائتمان العمالء.   

مخاطر االقتصاد الكلي.   

تــم إجــراء دراســة مســتقلة مــن قبــل شــركة كيــه 4 كيــه للشــركة نيابــة عــن مؤسســين المشــروع لتقييــم تطــور هيــكل الســوق وقيمــة شــركة بــركاء 
لتحليــة الميــاه فــي ظــل ســيناريوهات مختلفــة بعــد انقضــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه وأجريــت الدراســة أيًضــا لإجابــة عــن التســاؤل التالــي: هــل ســتعمل 
المحطــة بعــد انتهــاء صالحيــة اتفاقيــة شــراء الميــاه أم ســتتوقف عــن العمــل. وتوقعــت شــركة كيــه 4 كيــه بــأن الســعة اإلنتاجيــة للمحطــات الحاليــة 
والمحطــات الجديــدة قيــد البنــاء فــي شــبكة الربــط الرئيســة لــن تكــون كافيــة لتغطيــة الطلــب فــي فتــرة مــا بعــد االتفاقيــة، ومــن ثــم فمــن المتوقــع أن 
تحافــظ شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى جدواهــا االقتصاديــة فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه. يرجــى االطــالع علــى القســم المعنــون نظــرة عامــة 

علــى اإليــرادات الــوارد بالفصــل العاشــر »وصــف الشــركة ونظــرة عامــة علــى األعمــال« لمزيــد مــن المعلومــات عــن تقريــر كيــه 4 كيــه.
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نشرة إصدار أسهم

عدم االلتزام بموعد اإلكتتاب العام طبقا التفاقية مؤسسي المشروع

تنــص اتفاقيــة مؤسســي المشــروع علــى أن ُيجــرى االكتتــاب العــام خــالل أربــع ســنوات مــن تاريــخ تأســيس شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه؛ أي فــي تاريــخ 21 
ينايــر 2021. وبمــا أن إجــراء االكتتــاب العــام التــزام تعاقــدي بيــن مؤسســي المشــروع وشــركة الكهربــاء القابضــة فــإن فــوات الموعــد المحــدد ســيكون إخــالال 
مــن مؤسســي المشــروع بالتزاماتهــم طبقــا التفاقيــة مؤسســي المشــروع، لكنهــا ال تعنــي التأثيــر الســلبي علــى الشــركة إذا فوتــت الموعــد المحــدد فــي 

اتفاقيــة مؤسســي المشــروع ألن االتفاقيــة المذكــورة لــم تنــص علــى إجــراءات ضــد الشــركة ولــم تفــرض ضدهــا غرامــات.

وال توجــد عواقــب فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه إذا ُفــوت الموعــد المحــدد فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع، إال أنــه يكــون مــن حــق الشــركة العمانيــة لشــراء 
الطاقــة والميــاه إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه إذا فســخ المؤسســون أو أي واحــد منهــم اتفاقيــة مؤسســي المشــروع، ومــع ذلــك لــم يفســخ أحــد المســاهمين 

المؤسســين االتفاقيــة ولــم يعلــن أحــد عــن نيتــه فــي القيــام بذلــك، وجميعهــم ملتزمــون بإجــراء االكتتــاب العــام.

والشــركة ملزمــة باتفاقيــة التســهيالت فــي أن تلتــزم بجميــع التزاماتهــا الجوهريــة المنصــوص عليهــا فــي مســتندات المشــروع علــى نحــو مــا ُذكــر فيهــا، 
واتفاقيــة مؤسســي المشــروع واحــدة مــن تلــك المســتندات؛ فــإن كان موعــد اإلكتتــاب العــام المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع أحــد 
االلتزامــات الجوهريــة فــإن فواتــه قــد يجعــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مخالفــة اللتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة التســهيالت. ومــع ذلــك بحثــت 
الشــركة هــذه المســألة مــع المقرضيــن وكتبــت إليهــم بالمســتجدات وســير  إجــراءات االكتتــاب العــام وأســباب التأخيــر، وجــددت التزامهــا بالســير بخطــوات 
حثيثــة فــي اإلجــراءات، فأكــد المقروضــن فــي رســالة بعثهــا وكيــل التســهيالت العالمــي إلــى الشــركة عبــر البريــد اإللكترونــي بتاريــخ 22 إبريــل 2020 بأنهــم 

يتقبلــون الوضــع وبأنهــم لــن يعترضــوا علــى التأخيــر.

واتفاقيــة شــراء الميــاه كمــا ذكرنــا تنــص علــى أنــه إذا فســخ أحــد أطــراف اتفاقيــة مؤسســي المشــروع جــاز للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إنهــاء 
اتفاقيــة شــراء الميــاه لكــّن أحــدا منهــم لــم يفعــل، بــل هــم ملتزمــون بالتســجيل وإجــراء االكتتــاب العــام.

لــم تســتطع الشــركة طــرح أســهمها فــي اكتتــاب عــام فــي الموعــد المحــدد طبقــا التفاقيــة مؤسســي المشــروع، فواصلــت مباحثاتهــا مــع شــركة الكهرباء 
القابضــة وأطلعتهــا علــى المســتجدات والتأخيــر الواقــع الــذي نتــج عنــه تفويــت الموعــد المحــدد لــإدراج، لكنهــا أكــدت أيضــا أنهــا والمســاهمين البائعيــن 

ملتزمــون بالتزامــات اإلدراج فــي بورصــة مســقط فــي أقــرب وقــت ممكــن.

وإذا لــم يتــم االكتتــاب بكامــل األســهم المطروحــة خــالل فتــرة االكتتــاب العــام كان لشــركة الكهربــاء القابضــة خيــار شــراء األســهم التــي لــم يتــم االكتتــاب 
فيهــا مــع إعمــال آليــة التســعير المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع. فــإن لــم ترغــب شــركة الكهربــاء القابضــة فــي ممارســة حقهــا فــي 
الخيــار تعيــن علــى مؤسســي المشــروع عــرض األســهم الباقيــة للبيــع علــى الجمهــور فــي كل ســنة ولمــدة ثــالث ســنوات مــن االكتتــاب العــام للشــركة 
فــي بورصــة مســقط. وبغــض النظــر عــن التزامــات الشــركة التعاقديــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع ُأبلغــت الشــركة مــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال أنــه فــي حــال لــم يتــم االكتتــاب بكامــل األســهم فــإن الشــركة ســتتبع اإلجــراءات التــي تحددهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال بعــد تمــام 
مناقشــتها بيــن الهيئــة ومديــر اإلصــدار بالنيابــة عــن الشــركة واالتفــاق بشــأنها، وقــد ُتثنــى الشــركة بهــذا عــن االلتــزام باللتزاماتهــا التعاقديــة المنصــوص 

عليهــا فــي اتفاقيــة مؤسســي المشــروع.

قد ال يمكن استرداد تكاليف التشغيل والصيانة المرتفعة والنفقات الرأسمالية بموجب اتفاقية شراء المياه

ينطــوي تشــغيل المحطــة علــى عوامــل قانونيــة وتنظيميــة وتقنيــة عامــة وغيرهــا مــن العوامــل التــي قــد تكــون خارجــة عــن ســيطرة شــركة بــركاء لتحليــة 
الميــاه. وعلــى الرغــم مــن وجــود أحــكام فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه لحمايــة الشــركة مــن التغييــرات فــي القانــون، فإنــه مــن الممكــن أن تــؤدي بعــض العوامــل 
األخــرى إلــى رفــع تكلفــة تشــغيل المحطــة بصــورة عاليــة أكثــر ممــا كان متوقعــا ومــن الممكــن أن يتطلــب تشــغيل المحطــة نفقــات رأســمالية إضافيــة أو 

قــد تــؤدي إلــى تراجــع اإليــرادات. 

وعلــى غــرار المنشــآت الصناعيــة األخــرى، فمــن الممكــن أن تتســبب تعقيــدات التصميــم الهندســي والتنفيــذ والتقنيــات الحديثــة وتعطــل المعــدات إلــى 
خفــض مســتوى جاهزيــة المحطــة أو ســعتها االنتاجيــة أو زيــادة النفقــات الرأســمالية أو زيــادة تكاليــف التشــغيل والصيانــة زيــادًة غيــر متوقعــة.

قــد ال يتــم اســترداد معــدالت حســاب رســوم الســعة اإلنتاجيــة الثابتــة وفقــً إلتفاقيــة شــراء الميــاه الســارية لمــدة 20 عاًمــا، مــع زيــادة تكلفــة االنتــاج مقارنــة 
بالتكلفــة المتوقعــة فــي بدايــة المشــروع. ويمكــن أن يخضــع المشــروع لتغييــرات فــي هيــكل تكاليــف التشــغيل طــوال فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه البالغــة 
20 عامــً، والتــي تشــمل: )أ( تكاليــف التشــغيل )ب( تكاليــف الصيانــة واإلصــالح وتجديــد اآلالت ومعــدات المحطــة )ج( االلتــزام البيئــي )د( تكاليــف خدمــات 

المرافــق  )ه( التأميــن.

ــا مــع شــركة  ــة التــي أبرمتهــا الشــركة لمــدة 20 عاًم ــر بالذكــر أن معظــم أعمــال تشــغيل المحطــة وصيانتهــا ُتغطيهــا اتفاقيــة التشــغيل والصيان جدي
ــة علــى الشــركة محــدود. التشــغيل، ومــن ثــم ســتبقى مخاطــر ارتفــاع تكلفــة التشــغيل والصيان

مخاطر ارتفاع تكلفة الكهرباء خالل فترة اتفاقية شراء المياه

رفعــت الحكومــة الدعــم عــن الكهربــاء عــن جميــع المشــتركين )التجــار واألفــراد(، ثــم ُأدخلــت التعرفــة المنعكســة عــن التكلفــة علــى المشــتركين مــن 
الفئــات الصناعيــة والتجاريــة والحكوميــة فــي عــام 2017، ومــن المتوقــع أن ُيرفــع الدعــم تمامــا فــي ينايــر 2021 عــن كبــار المشــتركين.

ُتعــد الكهربــاء أحــد أهــم اإلمــدادات األساســية للشــركة وتكلفتهــا فــي قمــة هــرم التكلفــة التشــغيلية للشــركة، لكــن مخاطــر زيادتهــا غيــر متحققــة خــالل 
فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه إذ تتحملهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه طبقــا لشــروط االتفاقيــة المذكــورة.
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مخاطر ظاهرة »تكاثر الطحالب البحرية«

تشــير الظاهــرة مــن اســمها إلــى التكاثــر الســريع للطحالــب فــي ميــاه البحــر، وهــي تعطــل عمــل محطــات التحليــة إذ تــؤدي إلــى انســداد المعــدات وزيــادة 
مســتويات التلــوث فــي ميــاه البحــر. وتــؤدي كثــرة تلــك الطحالــب إلــى زيــادة التكلفــة التشــغيلية للمحطــات، وتــؤدي فــي بعــض الحــاالت إلــى خســارة 
اإليــرادات بســبب إغــالق المحطــات. وتنشــط هــذه الظاهــرة فــي ســلطنة عمــان وثؤثــر دائمــا علــى عمــل محطــات التحليــة؛ فــإذا تعطلــت المحطــة عــن العمــل 

بســبب تكاثــر الطحالــب فقــد تواجــه الشــركة خســائر اقتصاديــة.

 )SeaDAF™( تعمــل المحطــة بالتقنيــة الحديثــة وهــي إحــدى المحطــات األكثــر كفــاءة فــي الســلطنة، حيــث تــم تجهيزهــا بتقنيــة تعويــم الهــواء المــذاب
الخاصــة بشــركة ســويز وقــد صممــت إلزالــة المــواد الصلبــة مــن ميــاه البحــر المســحوبة، وال ســيما مناســبتها لمعالجــة الميــاه العكــرة التــي تغزوهــا 
الطحالــب فــي خليــج عمــان. والمحطــة قــادرة علــى معالجــة الميــاه حتــى أثنــاء ظاهــرة »تكاثــر الطحالــب« )تكاثــر ســريع وهائــل عــن معــدل التكاثــر الطبيعــي 
للطحالــب فــي ميــاه البحــر(. وكثيــر مــن محطــات التحليــة فــي الســلطنة قــد واجهــت التحديــات أثنــاء معالجــة الميــاه وتوريدهــا أثنــاء حــدوث هــذه الظاهــرة. 
ومــع ذلــك فقــد طلبــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مــن الشــركة فــي ديســمبر 2020 وينايــر 2021 توريــد ميــاه إضافيــة لتعويــض النقــص 
ــر أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي باألحــداث غيــر المتوقعــة وارتفــاع  ــر الطحالــب. وقــد تتأث الحاصــل فــي إمــدادت المحطــات األخــرى بســبب ظاهــرة تكاث

مســتويات التكاثــر الطحلبــي.

االعتماد على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بصفتها المشتري الوحيد

ــاه، وهــي شــركة حكوميــة،  تعتمــد الشــركة فــي إيراداتهــا علــى رســوم الســعة ورســوم اإلنتــاج التــي تدفعهــا الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي
وتصنيفهــا االئتمانــي يتبــع تصنيــف الحكومــة، وهــي أيضــا المشــتري الوحيــد لميــاه التحليــة التــي تنتجهــا المحطــات األخــرى المرخصــة لتحليــة الميــاه فــي 
ســلطنة عمــان. وعلــى هــذا النحــو، فــإن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ال تواجــه فــي الوقــت الحالــي أيــة منافســة. ولــو توقفــت الشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه عــن الوفــاء بالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه فلــن تكــون شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه قــادرة علــى بيــع ســعة 
المحطــة ومــا تنتجــه مــن ميــاه ألي مشــتري آخــر. ومــع ذلــك، ال توجــد ضمانــات علــى عــدم قيــام الحكومــة فــي المســتقبل بفتــح أســواق الميــاه للمنافســين 

أو الســماح ببيــع الميــاه مــن قبــل مــزودي الســعة اإلنتاجيــة ألطــراف أخــرى غيــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

وال توجــد أيــة ضمانــات علــى عــدم تغييــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لدورهــا فــي القطــاع مســتقبًلا. إن فتــح بــاب المنافســة فــي الســلطنة 
أو تغييــر الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لدورهــا فــي القطــاع قــد يكــون لــه أثــر جوهــري )ســلًبا أو إيجاًبــا( علــى أعمــال الشــركة، ونتائــج عملياتهــا 

التشــغيلية، ومركزهــا المالــي، وســعر أســهم الطــرح فــي الســوق.

يحــق للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه بســبب تخلــف شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه عــن األداء إذا لــم تجبــر الشــركة 
تخلفهــا وتقصيرهــا خــالل مــدة الجبــر المتفــق عليهــا. وفــي مثــل هــذه الحالــة، ســوف تخســر شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مصدرهــا الوحيــد مــن تحقيــق 
اإليــرادات. ويعتمــد تمديــد اتفاقيــة شــراء الميــاه عنــد انتهــاء مــدة صالحيتهــا علــى موافقــة الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وثمــة احتماليــة أن 
تتأثــر أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية ومركزهــا المالــي وســعر أســهم الطــرح فــي الســوق فــي حالــة إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه أو عــدم 

تمديدهــا عنــد انتهــاء صالحيتهــا أو فــي حالــة عــدم تحقيــق اإليــرادات المتوقعــة بعــد إنهــاء أو انتهــاء االتفاقيــة المشــار إليهــا.

تأخير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تسليم المدفوعات

تحصــل الشــركة علــى إيراداتهــا مــن مدفوعــات المشــتري الوحيــد وهــو الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مقابــل ســعة الميــاه واإلنتــاج، وبالتالــي 
فــإن أعمــال الشــركة تعتمــد اعتمــادا تامــا علــى وفــاء الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بالتزاماتهــا فــي المواعيــد المحــددة. والشــركة العمانيــة 
لشــراء الطاقــة والميــاه مملوكــة بالكامــل للحكومــة وتصنيفهــا االئتمانــي يتبــع تصنيــف الحكومــة. والشــركة إذ ُترســل فواتيرهــا الشــهرية إلــى الشــركة 
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وتقــوم األخيــرة بدفــع رســوم ســعة الميــاه وســع اإلنتــاج طبقــا لشــروط اتفاقيــة شــراء الميــاه، وتأخيــر الدفــع أو عــدم الدفــع 
فــي المســتقبل يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا التشــغيلية ووضعهــا المالــي، وقــد يؤثــر كذلــك علــى ســعر 

أســهمها الســوقية.

ــو 2020 تعتــزم فيهــا وقــف رســوم اســتثمار ســعة الميــاه، إال أن وزارة  ــى الشــركة فــي ماي وقــد بعثــت الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه رســالة إل
ــا إلــى الشــركة تقــول فيــه إن الحكومــة ســتدفع الرســوم المتعلقــة بمشــروعات الطاقــة المســتقلة ومشــروعات  الماليــة وفــي الشــهر ذاتــه بعثــت كتاب
الميــاه والطاقــة المســتقلة ومشــروعات الميــاه المســتقلة التــي تــم تغطيتهــا فــي اتفاقيــات شــراء الطاقــة واتفاقيــات شــراء الميــاه طبقــا لقانــون القطــاع. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة قــد بــدأت أعمالهــا التشــغيلية فــي 13 يونيــو 2018 ومنــذ ذلــك الحيــن لــم تواجــه أي تأخيــر فــي اســتالم مدفوعــات ســعة 

الميــاه المتعاقــد عليهــا وال مدفوعــات انتــاج الميــاه مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه.

عدم ملكية األرض التي ُأقيمت عليها المحطة

تملــك الحكومــة ممثلــة بــوزارة اإلســكان - المعروفــة اآلن باســم وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي - الموقــع الــذي ُأقيمــت عليــه المحطــة، وقــد منحــت 
الــوزارة حــق انتفــاع للشــركة لمــدة 25 ســنة طبًقــا التفاقيــة حــق االنتفــاع بالموقــع والتــي يجــوز تمديدهــا لمــدة مماثلــة، وللــوزارة حــق إنهــاء اتفاقيــة حــق 
االنتفــاع بالموقــع وإجــالء الشــركة مــن الموقــع وإعــادة تملكــه فــي أي وقــت بمجــرد إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه، ويجــوز للــوزارة كذلــك إنهــاء اتفاقيــة حــق 
االنتفــاع إذا تــم إلغــاء ترخيــص محطــة بــركاء لتحليــة الميــاه أو إذا توقفــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه عــن القيــام بنشــاط تحليــة الميــاه. وثمــة احتماليــة 
أن تتأثــر أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية ومركزهــا المالــي وســعر أســهم الطــرح فــي الســوق فــي حالــة إنهــاء اتفاقيــة حــق االنتفــاع بالموقــع، 

ويكــون اإلنهــاء بإخطــار مدتــه ســتة )6( أشــهر علــى األقــل. 
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نشرة إصدار أسهم

وإذا قدمــت وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي إخطــاًرا للشــركة بخصــوص اإلخــالل بشــروط اتفاقيــة حــق االنتفــاع بالموقــع فســيكون للشــركة مــدة ســتة )6( 
أشــهر لجبــر الخلــل، وإن لــم تفعــل جــاز للــوزارة أن تطلــب مــن الشــركة تعليــق أعمالهــا فــي الموقــع حتــى جبــر الخلــل. وتتوقــع الشــركة أن هــذه المهلــة كافيــة 

لجبــر أي خلــل واقــع، ومــن ثــم فــإن مخاطــر تعليــق أعمــال الشــركة مــن قبــل الــوزارة نتيجــة لإخــالل بشــروط اتفاقيــة حــق االنتفــاع يظــل أمــًرا بعيــد الحــدوث.

توفر العمالة الماهرة 

تعتمــد شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بدرجــة كبيــرة علــى خدمــات الموظفيــن الرئيســيين ســواء كانــوا معينيــن مــن قبلهــا أو معينيــن مــن قبــل شــركة 
ــة  التشــغيل. وُتعــد مهاراتهــم وخبراتهــم عناصــر هامــة لنجــاح نشــاط الشــركة. لقــد اســتعانت الشــركة بالمشــغل لتوفيــر عمــال التشــغيل والصيان

ولذلــك فــإن عــدد الموظفيــن بالشــركة محــدود. 

قــد يــؤدي فقــدان أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظــف مــن الموظفيــن الرئيســيين بالشــركة الــى فقــدان الهيــكل التنظيمــي أو ضعــف 
التشــغيل أو عــدم القــدرة علــى تحديــد وتنفيــذ مبــادرات إســتراتيجية مهمــة. وقــد يــؤدي وقــوع أي حــدث مــن هــذه النــوع إلــى تأثيــر ســلبي علــى نشــاط 
الشــركة، ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية، ومركزهــا المالــي، وســعر أســهمها فــي الســوق. إذا تعرضــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه لفقــدان أفــراد اإلدارة 
التنفيذيــة العليــا فيمكنهــا الحصــول علــى دعــم قســم المــوارد البشــرية التابــع لمؤسســي المشــروع، وهــذا فــي حــد ذاتــه تخفيــف لمــا قــد تواجــه الشــركة 

مــن مخاطــر فــي هــذا الصــدد.  

التعامالت مع بعض األطراف ذات العالقة

لقــد أبرمــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه تعامــالت مــع بعــض األطــراف ذات العالقــة ومــن الممكــن أن تقــوم بذلــك مجــدًدا. وقــد وقعــت اتفاقيــة التشــغيل 
والصيانــة مــع شــركة التشــغيل المملوكــة ألحــد المؤسســين، شــركة ســويز. لمزيــد مــن المعلومــات فــي هــذا الشــأن، يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الســابع 
عشــر مــن هــذه النشــرة بعنــوان »التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة والعقــود الرئيســة«. قــد تتضــارب مصالــح الشــركة ومصالــح األطــراف ذات العالقــة 
ممــا يــؤدي إلــى إبــرام معامــالت بشــروط لــم تحددهــا عوامــل الســوق، لكــن الشــركة وضعــت بعــض السياســات لمعالجــة مســألة تضــارب المصالــح، وهــي 
تعتــزم االلتــزام بالقوانيــن الســارية واللوائــح التنظيميــة التــي تحكــم التعامــالت مــع األطــراف ذات الصلــة والعمــل علــى تخفيــف المخاطــر المتعلقــة بذلــك. 

وتــم التأكــد مــن شــركة التشــغيل ومراجعــة اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة مــن قبــل أطــراف خارجيــة فــي مرحلتــي المناقصــة وتمويــل المشــروع؛ ففــي 
مرحلــة المناقصــة خضعــت شــركة التشــغيل وترتيبــات التشــغيل والصيانــة العتبــارات الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لضمــان أن يكــون لشــركة 
التشــغيل الحــد األدنــى مــن المؤهــالت الفنيــة والماليــة لتشــغيل محطــة مــن هــذا النــوع، وخضعــت اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة وقــت توقيعهــا لمراجعــة 
هيئــة تنظيــم الكهربــاء وموافقتهــا علــى التمديــد. وقــام مقرضــو الشــركة ومستشــاروهم - فــي مرحلــة تمويــل المشــروع - بإعــداد تقاريــر حصيفــة عــن 
شــركة التشــغيل واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة لضمــان أن تكــون ترتيبــات التشــغيل والصيانــة الخاصــة بالمحطــة قــد ُأعــدت علــى نطــاق شــامل وبأســعار 

تنافســية وبتخصيــص مناســب للمخاطــر وأن تكــون اقتصاديــة التكلفــة.

خضوع عمليات الشركة للوائح التنفيذية و التراخيص الحكومية

تغطــي اللوائــح التنفيذيــة التــي تســري علــى نشــاط الشــركة بشــكل عــام أربعــة مجــاالت هــي: 1( الكيــان القانونــي للشــركة وقدرتهــا وســلطتها علــى 
ممارســة نشــاطها. 2( تحليــة الميــاه. 3( القوانيــن البيئيــة. 4( قوانيــن الصحــة والســالمة. وأمــا الشــركة ذاتهــا فتخضــع لمجموعــة قوانيــن ولوائــح متعــددة 
قــد يســعى لتطبيقهــا ضــد الشــركة جهــات حكوميــة وأطــراف أخــرى. وتمــارس شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه نشــاط تحليــة الميــاه بموجــب العديــد مــن 
التراخيــص وعقــود اإليجــار والتصاريــح واتفاقيــات حــق االنتفــاع وقــد يتــم وقــف هــذه التراخيــص والتصاريــح واتفاقيــات حــق االنتفــاع أو إنهاؤهــا أو فســخها إذا 
لــم تلتــزم الشــركة بمتطلبــات وشــروط تلــك التراخيــص أو التصاريــح أو اتفاقيــات حــق االنتفــاع أو إذا لــم تلتــزم بمتطلبــات االنبعاثــات أو أي مــن المتطلبــات 
ــم  ــَا وقصــرت فــي الوفــاء بالنفقــات الرأســمالية أو التزامــات اإلنتــاج أو ل ــة أو إذا أصبحــت معســرة مالي البيئيــة أو قصــرت فــي توفيــر المعلومــات المطلوب
تلتــزم بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي التراخيــص أو التصاريــح أو اتفاقيــات حــق االنتفــاع. عــالوة علــى ذلــك، تفــرض القوانيــن واللوائــح التــي تخضــع لهــا 
شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه متطلبــات عنــد إجــراء تعديــالت علــى المحطــة وتملكهــا وتشــغيلها، ومــن ثــم فــإن عــدم التــزام الشــركة بهــذه المتطلبــات 
ربمــا يمنعهــا مــن إجــراء التعديــل الــالزم ومــن تشــغيل المحطــة، وربمــا تتعــرض للمســاءلة المدنيــة والمســاءلة الجنائيــة والغرامــات ثــم إجبارهــا وإلزامهــا 
ــالت القوانيــن الســارية  ــر نشــاط الشــركة ســلًبا بســبب تعدي ــة تأث ــاء بهــذه اإللتزامــات. وثمــة احتمالي ــا للوف بالمعالجــة البيئيــة وقــد ُيحجــز عليهــا ضماًن
ــج أعمالهــا  ــر نتائ ــا وتأث ــر نشــاط الشــركة ســلًبا أو إيجاب ــدة تكــون واجبــة التطبيــق علــى الشــركة. وثمــة احتماليــة تأث وتفســيرها أو صــدور قوانيــن جدي

ومركزهــا المالــي وســعر أســهمها فــي الســوق فــي حالــة فــرض الغرامــات أو العقوبــات أو إلغــاء التراخيــص والتصاريــح واتفاقيــات االنتفــاع أو وقفهــا.

وقــد وردت نصــوص مســتندات المشــروع بحيــث َوِســَعت الحــاالت التــي يحــدث فيهــا تغييــًرا للقوانيــن الســارية يؤثــر ســلًبا أو إيجابــا علــى الشــركة وضمنــت 
ترتيــب الحمايــة لهــا، وهــذا تخفيــٌف للمخاطــر المصاحبــة لتغييــر القوانيــن الســارية.

عدم توفر التأمين المناسب لتغطية جميع الخسائر المحتملة

إن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ملزمــة بموجــب أحــكام وثائــق المشــروع ومســتندات التمويــل باالحتفــاظ بالحــد األدنــى مــن مســتويات التأميــن ضــد مخاطــر 
معينــة. وبالرغــم مــن ذلــك وكنتيجــة لبعــض مخاطــر التشــغيل والمخاطــر المحتملــة األخــرى ذات الصلــة بقطــاع تحليــة الميــاه، فقــد تصبــح الشــركة عرضــة 

اللتزامــات هائلــة مــن حيــن آلخــر وقــد ال يكــون لديهــا التغطيــة التأمينيــة المناســبة لتلــك المخاطــر.

أمنــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى المشــروع ومخاطــر الممتلــكات والمعــدات واآلالت جميعهــا. كمــا أمنــت علــى مســؤولية الغيــر )الطــرف الثالــث( 
وعلــى حــاالت انقطــاع العمــل وذلــك فــي شــكل مبالــغ وحســومات تراهــا الشــركة مناســبة. وإنــه مــن غيــر المحتمــل تأكيــد كفايــة أو فعاليــة هــذا التأميــن 

فــي جميــع الحــاالت وضــد جميــع المخاطــر وااللتزامــات االتــي مــن المحتمــل أن تتعــرض لهــا الشــركة.   

عــالوة علــى مــا تقــدم، فإنــه إذا طــرأت تغيــرات فــي ســوق التأميــن أو زيــادات فــي تكاليــف التأميــن، فلــن تســتطيع شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه تقديــم 
ضمانــات بأنهــا ســترجع علــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه الســترداد أيــة تكاليــف تأميــن تزيــد عــن التكاليــف المتوقعــة عنــد توقيعهــا اتفاقيــة 
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شــراء الميــاه. إن وقــوع أي حــدث جســيم لــم يتــم تأمينــه كانقطــاع األعمــال لفتــرة طويلــة مثــًلا قــد يوثــر ســلًبا علــى مركــز الشــركة المالــي، ونتائــج عملياتهــا 
ــات علــى أن مبلــغ  ــركاء لتحليــة الميــاه، فليــس ثمــة ضمان ــة. وفــي حــال حــدوث خســائر كليــة أو جزئيــة ألصــول شــركة ب التشــغيلية، وتدفقاتهــا النقدي

التأميــن الــذي ســتحصل عليــه ســيكون كافًيــا لمنــع تأثــر المركــز المالــي للشــركة ســلبا وســعر أســهمها فــي الســوق.

عدم ربط أو تعديل سعر صرف الريال العماني مقابل الدوالر األمريكي

تدفــع شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مســتحقات بعــض المورديــن بالــدوالر األمريكــي. وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة ال يــزال الريــال العمانــي مربــوط بســعر صــرف 
ــار إمــا إيجابيــة أو ســلبية علــى مركــز الشــركة المالــي وســعر األســهم المطروحــة. ومــع ذلــك،  الــدوالر األمريكــي. إن إلغــاء ذلــك الربــط قــد يترتــب عليــه آث
فليــس هنالــك أيــة ضمانــات علــى عــدم فــك ربــط الريــال العمانــي بســعر صــرف الــدوالر األمريكــي فــي المســتقبل أو عــدم تعديــل الربــط القائــم بطريقــة 

تؤثــر ســلًبا أو إيجاًبــا علــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه.

وتنص اتفاقية شراء المياه على تعديل التعرفة المربوطة بسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال العماني.

يمكن أن يؤدي التضخم إلى زيادة التكاليف على شركة بركاء لتحلية المياه والتأثير سلًبا على نتائج أعمالها

وفقــً ألحــكام اتفاقيــة شــراء الميــاه، يتــم تعويــض إيــرادات الشــركة بمؤشــر التضخــم لتكلفــة الــدوالر األمريكــي والريــال العمانــي. ولذلــك، ســيتم تخفيــف 
مخاطــر التبايــن بيــن تضخــم تكلفــة الــدوالر األمريكــي / الريــال العمانــي بشــكل كبيــر باإليــرادات التــي تــم ربطهــا جزئيــً بمعادلــة الزيــادة بنــاًء علــى مزيــج 

مؤشــرات الــدوالر األمريكــي والريــال العمانــي.

تغيرات سلبية في تقلبات سعر الفائدة

تستند شركة بركاء لتحلية المياه في تمويلها على قروض طويلة األمد، ومن ثم فإن أي تغيير في سعر الفائدة سيؤثر على ربحية الشركة.

أبرمــت الشــركة مــع البنــوك عقــودا لمبادلــة ســعر الفائــدة حيــث حــددت ســعر الفائــدة علــى 90% مــن قروضهــا حتــى تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر، و%70 
مــن قروضهــا مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر ولمــدة ثمانــي ســنوات مــن تشــغيل المحطــة، وعلــى 65% مــن قروضهــا للمــدة الباقيــة مــن القــرض. وقــد 
أبرمــت الشــركة مــع البنــوك عقــودا لمبادلــة ســعر الفائــدة حيــث حــددت ســعر الفائــدة علــى 100% مــن قروضهــا المقومــة بالــدوالر األمريكــي حتــى ســبتمبر 
2021، وعلــى 82٫5% مــن قروضهــا المقومــة بالــدوالر األمريكــي حتــى مــارس 2026، وعلــى 80% مــن قروضهــا المقومــة بالــدوالر األمريكــي حتــى تاريــخ اســتحقاق 
القــروض ألجــل )ســبتمبر 2037(. ومــن ثــم فالشــركة قــد  تحوطــت مــن تقلبــات أســعار الفائــدة. ومــع ذلــك فــإن أي خلــل فــي المركــز المالــي ألي بنــك مــن 

البنــوك التــي أبرمــت معهــا الشــركة عقــود المبادلــة قــد يمنعــه مــن الوفــاء بالتزامــات المبادلــة.

وقف معدالت ليبور كمعدالت مرجعية

أعلنــت هيئــة الرقابــة الماليــة البريطانيــة فــي 27 يوليــو 2017 أنهــا لــن تســتخدم صالحياتهــا فــي محاولــة إقنــاع أو إلــزام البنــوك تقديــم أســعار لحســاب ســعر 
الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن )ليبــور( وذلــك بدايــة مــن 31 ديســمبر 2021.

وتتولــى شــركة آيــس بينشــمارك آدمنستريشــن )آي بــي إيــه( إدارة الليبــور وتخضــع لتنظيــم هيئــة الرقابــة الماليــة البريطانيــة، وقــد أعلنــت فــي 5 مــارس 
2021 أن جميــع إعــدادات الليبــور المقومــة بالــدوالر األمريكــي )عــدا إعــدادات أســبوع واحــد وشــهران( ســيتم إيقــاف نشــرها بشــكل دائــم فــي 30 يونيــو 2023. 
وأعلنــت هيئــة الرقابــة الماليــة البريطانيــة أن تلــك اإلعــدادات الخاصــة بليبــور بالــدوالر األمريكــي لــن يتــم تمثيلهــا بعــد اليــوم الموافــق 30 يونيــو 2023، ولــن 

ُيعــاد هــذا التمثيــل بعــد ذلــك.

تــم تســعير حوالــي 75% مــن ديــون الشــركة الممتــازة المســتحقة بســعر مرجعــي ليبــور بالــدوالر األمريكــي لمــدة ســتة أشــهر، وهــو الســعر المرجعــي الــذي 
اســتخدمته الشــركة فــي تعاقداتهــا للتحوط.

ــي واالســتعاضة عنهــا المتوقعــة بمعــدالت مرجعيــة بديلــة بحلــول 30 يونيــو 2023،  ــدوالر األمريكــي فــي شــكلها الحال ــر وقــف معــدالت ليبــور بال قــد يؤث
مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى البيانــات الماليــة للشــركة مــن خــالل التأثيــر اإليجابــي أو الســلبي علــى فائــدة الشــركة وتكاليــف التمويــل األخــرى ذات الصلــة. 
المرتبطــة أو التــي تشــير إلــى ليبــور. قــد تواجــه الشــركة تكاليــف إضافيــة ناتجــة عــن التغييــرات المطلوبــة فــي اتفاقيــة التســهيالت وترتيبــات التحــوط 
الخاصــة بهــا. وتعتقــد الشــركة - بعــد إعــالن أي بــي إيــه وهيئــة الرقابــة الماليــة البريطانيــة - أن لديهــا وقًتــا كافًيــا للمناقشــة مــع كبــار المقرضيــن 
ومقدمــي التحــوط للتفــاوض علــى معاييــر بديلــة خاليــة مــن المخاطــر وفــروق تعديــل االئتمــان بطريقــة ال تؤثــر التكلفــة النهائيــة للتمويــل ســلًبا علــى 
المركــز المالــي للشــركة، بمــا فــي ذلــك بســبب عــدم التطابــق بيــن مســتندات القــرض والتحــوط. ســتعمل الشــركة مــع كبــار المقرضيــن ومقدمــي التحــوط 
لالتفــاق علــى معــدل مرجعــي يكــون بديــال مناســبا خــاٍل مــن المخاطــر ومســار عمــل يخفــف مــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة أثنــاء هــذا االنتقــال 

ويحافــظ علــى الشــركة إلــى حــد كبيــر محميــة ضــد أيــة تغييــرات ســلبية بســبب وقــف ليبــور كســعر مرجعــي فــي 30 يونيــو 2023.

محدودية الخبرة بالتزامات الشركات المدرجة في بورصة مسقط

لقــد أدارت الشــركة نظامهــا وأعمالهــا كشــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة وبنــاء عليــه فــإن بعــض أعضــاء إدارتهــا يتمتــع بخبــرة محــدودة في إدارة الشــركات 
المســاهمة العامــة المدرجــة لــدى بورصــة مســقط وخبــرة محــدودة أيًضــا فــي اإلمتثــال للقوانيــن ذات الصلــة بشــركات المســاهمة العامــة. وســيتطلب 
اإلشــراف التنظيمــي ومتطلبــات إعــداد التقاريــر المفروضــة علــى شــركات المســاهمة العامــة ضــرورة إيــالء العنايــة الالزمــة مــن قبــل اإلدارة األمــر الــذي قــد 
يــؤدي بهــا إلــى صــرف انتباهــا بعيــًدا عــن إدارة الشــؤون اليوميــة لنشــاط الشــركة، ممــا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي 

و نتائــج عملياتهــا التشــغيلية، وســعر أســهمها فــي الســوق.

تتمتــع الشــركة بدعــم مؤسســين بارزيــن ويمكنهــا االســتفادة مــن خبــرات فريــق إدارة المســاهمين فــي االلتــزام بالتزامــات الشــركات المدرجــة، وتعتــزم 
تعييــن مستشــارين ليكونــوا يــد عــوٍن فــي االمتثــال بالقواعــد الســارية علــى شــركات المســاهمة العامــة.
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نشرة إصدار أسهم

عدم توفر سوق لتداول أسهم الشركة في الوقت الحالي

لــم تكــن أســهم الشــركة مطروحــة لالكتتــاب العــام قبــل هــذا الطــرح وال يمكــن للمســاهمين البائعيــن التأكــد أو التنبــؤ بــأن رغبــة المســتثمر فــي شــراء 
أســهم الشــركة ســتؤدي إلــى تطويــر ســوق تــداول نشــطة فــي بورصــة مســقط أو مــدى ســيولة األســواق المتطــورة. وقــد ال يكــون ســعر االكتتــاب فــي 

األســهم مؤشــًرا علــى األســعار التــي ستســود الســوق بعــد االكتتــاب العــام.  

قد يتقلب سعر سهم الشركة بالسوق على نطاق واسع استجابة لعوامل مختلفة

مــن الممكــن أن يتقلــب ســعر ســهم الشــركة بفروقــات ملحوظــة نظــًرا للتغيــرات الطارئــة علــى ســوق المــال فيمــا يتعلــق باألســهم واألوراق الماليــة 
المشــابهة ألســهم الشــركة أو التغيــرات الناشــئة عــن مواكبــة الواقــع واألحــداث، كالتغييــرات التنظيميــة التــي تؤثــر علــى أعمــال الشــركة والتبايــن فــي 

ــج عملياتهــا نصــف الســنوية أو الســنوية وتطــورات نشــاطها أو نشــاط الجهــات المنافســة لهــا.    نتائ

باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــهد أســواق األســهم تقلبــات فــي أســعار األســهم ومقدارهــا مــن وقــت آلخــر وبالنظــر لعمــوم األوضــاع االقتصاديــة والسياســية فمــن 
الممكــن أن تؤثــر هــذه التقلبــات ســلًبا أو إيجاًبــا علــى ســعر األســهم فــي الســوق. وقــد تنخفــض قيمــة األســهم أو ترتفــع وقــد ال يعكــس ســعر الســوق 

القيمــة الحقيقيــة لنشــاط الشــركة. 

احتمالية عدم الوفاء بسياسة توزيع األرباح

ســيتم توزيــع أي أربــاح نقديــة فــي المســتقبل باألخــذ فــي اإلعتبــار كفايــة االحتياطيــات القابلــة للتوزيــع وتوفــر الســيولة لضمــان عــدم التأثيــر علــى احتياجــات 
التشــغيل أو نمــو نشــاط الشــركة أو كليهمــا بســبب عــدم توفــر األمــوال، باإلضافــة إلــى حــاالت الطــوارئ المعروفــة للشــركة وااللتــزام بتعهــدات التمويــل.   

ليــس هنــاك ضمانــات علــى توزيــع األريــاح، وقــد يقــرر مجلــس اإلدارة - حســب تقديــره المطلــق وفــي أي وقــت وألي ســبب - تجنيــب األربــاح وعــدم توزيعهــا. 
عــالوة علــى ذلــك ، فــإن أي سياســة موضوعــة لتوزيــع األربــاح ســتحد بشــكل كبيــر مــن احتياطيــات الشــركة النقديــة وقــد تؤثــر ســلًبا علــى قدرتهــا علــى 
تمويــل النفقــات الرأســمالية غيــر المتوقعــة وقدرتهــا علــى ســداد الفائــدة المســتحقة علــى تســهيالت القــروض ألجــل. وكنتيجــة لذلــك، قــد تقتــرض 

الشــركة أمــواال إضافيــة أو تزيــد فــي رأس المــال عــن طريــق إصــدار أوراق ماليــة قــد ال تكــون شــروطها مواتيــة أو قــد ال تكــون ممكنــة علــى اإلطــالق.

ولحمايــة مصالــح المســتثمرين اتفقــت الشــركة والمســاهمين البائعيــن أصحــاب القــروض علــى ســداد قروضهــم حســب األهميــة، وســوف ُتطبــق بشــكل 
فــوري بمجــرد االنتهــاء مــن االكتتــاب العــام. وبعــد أن تفــي الشــركة بمتطلبــات خدمــة الديــن الممتــاز ســتدفع مــن التدفقــات النقديــة حســب الترتيــب اآلتــي 

وحتــى ســداد كامــل مســتحقات المســاهمين طبقــا لقــروض المســاهمين:

أوال: ســتدفع الشــركة إلــى حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين أنصبــة األربــاح أو التوزيعــات األخــرى علــى جميــع المســاهمين بقيمــة 906٫264 ريــاال  ) أ( 
عمانيــا فــي كل ســنة ميالديــة طبقــا لتوقعــات الشــركة للســنوات الماليــة مــن عــام 2022 إلــى عــام 2026، انظــر الفصــل الرابــع عشــر بعنــوان "التوقعــات 

الماليــة"، وســتدفع فــي كل ســنة ميالديــة بعــد الســنة الماليــة 2026 مبلغــا قــدره 906٫264.

ثانيا: ستدفع الشركة إلى حساب سداد قروض المساهمين المؤسسين أصل الدين من قروض المساهمين والفوائد المترتبة عليه. ) ب( 

ــى حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين لتوزيعهــا علــى جميــع المســاهمين بعــد ســداد قــروض  ــة إل ــل مــا ُيتبقــى مــن التدفقــات النقدي تحوي ) ج( 
بالكامــل. المســاهمين 

وتحــول المبالــغ إلــى حســابات التوزيــع الفرعيــة )حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين وحســاب ســداد قــروض المســاهمين المؤسســين طبقــا آلليــة 
دفــع الديــون حســب أهميتهــا المذكــورة أعــاله بنحــو مــن التفصيــل متــى توفــر النقــد بعــد تلبيــة متطلبــات خدمــة الديــن الممتــاز.

وإذا نقــص المبلــغ المحــول إلــى حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين فــي أيــة ســنة ميالديــة عــن أنصبــة األربــاح المتوقعــة للســنة ذات الصلــة علــى 
النحــو الــوارد فــي الفصــل الرابــع عشــر بعنــوان »التوقعــات الماليــة«، وإذا نقــص فــي الســنوات التاليــة عــن 906٫264 ريــاال عمانيــا فــي الســنة وألي ســبب مــن 
األســاب وجــب تحويــل مبالــغ إضافيــة مــن التدفقــات النقديــة المتوفــرة للتوزيــع إلــى حســاب التوزيعــات الخاصــة بالمســاهمين فــي الســنة/ الســنوات التاليــة 
لتغطيــة العجــز، وذلــك قبــل تحويــل أي مبلــغ إلــى حســاب ســداد قــروض المســاهمين المؤسســين، طبقــا لشــروط اتفاقيــة قــروض المســاهمين المعدلــة 

التــي أعيــد صياغتهــا وتــم توقيعهــا مــن المســاهمين البائعيــن. 

التغييرات في السياسة  ومعايير المحاسبة الدولية ألغراض تقديم البيانات المالية

إن التغييــر الــذي يطــرأ علــى السياســات المحاســبية التــي تتبعهــا الشــركة بســبب تغييــر القوانيــن والسياســات المحليــة أو بســبب تغييــر المحاســبة 
الدوليــة ألغــراض تقديــم البيانــات الماليــة مــن الممكــن أن يؤثــر علــى النتائــج الماليــة للشــركة وقدرتهــا علــى إعــالن األربــاح وتوزيعهــا، وســتقف إدارة 

ــات الماليــة للشــركة. ــذي قــد يكــون لتلــك التغييــرات علــى البيان الشــركة علــى التأثيــر ال

مخاطر التراجع وانسحاب المؤسسين

يمكن تخفيف هذه المخاطر بشروط تعاقدية منصوص عليها في اتفاقية مؤسسي المشروع على النحو التالي:- 

يلتــزم المؤســس الرئيســي؛ شــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت بالنيابــة عــن إيتوتشــو كوربوريشــن طبًقــا التفاقيــة مؤسســي   
المشــروع باالحتفــاظ بنســبة 36% مــن األســهم وتملكهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وذلــك اعتبــاًرا مــن تاريــخ نفــاذ اتفاقيــة شــراء الميــاه وحتــى 

ــخ اكتمــال إجــراءات االكتتــاب العــام. اليــوم الســابق لتاري

يلتــزم المؤســس الرئيســي؛ شــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت بالنيابــة عــن إيتوتشــو كوربوريشــن طبًقــا التفاقيــة مؤسســي   
المشــروع باالحتفــاظ بنســبة 21% مــن األســهم وتملكهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وذلــك مــن تاريــخ اكتمــال إجــراءات االكتتــاب العــام وحتــى 

الذكــرى الثالثــة لتاريــخ التشــغيل التجــاري أي فــي 13 يونيــو 2021. 
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تلتــزم شــركة ســويز جــروب طبًقــا التفاقيــة مؤسســي المشــروع باالحتفــاظ بنســبة 27% مــن األســهم وتملكهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وذلــك   
مــن تاريــخ نفــاذ اتفاقيــة شــراء الميــاه حتــى اليــوم الســابق لتاريــخ اكتمــال إجــراءات االكتتــاب العــام.

تلتــزم شــركة ســويز جــروب طبًقــا التفاقيــة مؤسســي المشــروع باالحتفــاظ بنســبة 12% مــن األســهم وتملكهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وذلــك   
مــن تاريــخ اكتمــال إجــراءات االكتتــاب العــام وحتــى الذكــرى الثالثــة لتاريــخ التشــغيل التجــاري أي فــي 13 يونيــو 2021.

وُيحد من هذه المخاطر ما ورد من النصوص التعاقدية في اتفاقية االحتفاظ باألسهم والتي تنص على ما يلي:

تلتــزم شــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت نيابــة عــن المؤســس الرئيــس ايتوتشــو باالحتفــاظ بمــا ال يقــل عــن 35% مــن األســهم وذلــك   
حتــى موعــد إكمــال االكتتــاب العــام، وتلتــزم باالحتفــاظ بنســبة 21% مــن األســهم وذلــك مــن تاريــخ اكتمــال إجــراءات االكتتــاب العــام وحتــى الذكــرى 
الثالثــة لتاريــخ التشــغيل التجــاري أي فــي 13 يونيــو 2021، ثــم تلتــزم باالحتفــاظ بنســبة 8% مــن األســهم إلــى الذكــرى الســابعة لتاريــخ التشــغيل التجــاري 

أي فــي 13 يونيــو 2025. 

ال ُيســمح لشــركة ســويز جــروب ببيــع أســهمها فــي الشــركة إلــى الغيــر بعــد ســبع ســنوات مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري إال بعــد اســتيفائه الشــروط   
اآلتيــة:

أن يبلغ الحد األدنى لصافي قيمته الموحدة 100٫000٫000 دوالر أمريكي. )أ ( 

أن يكــون قــد تملــك أو شــغل لمــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات خــالل العشــر ســنوات الماضيــة محطــة لتحليــة الميــاه بســعة قدرهــا 20 مليــون  )ب ( 
ــون إمبراطــوري فــي اليــوم كحــد أدنــى. غال

تلتــزم شــركة ســويز جــروب باالحتفــاظ بمــا ال يقــل عــن 21% مــن األســهم وذلــك حتــى موعــد إكمــال االكتتــاب العــام، وتلتــزم باالحتفــاظ بنســبة 12% مــن   
األســهم وذلــك مــن تاريــخ اكتمــال إجــراءات االكتتــاب العــام وحتــى الذكــرى الثالثــة لتاريــخ التشــغيل التجــاري أي فــي 13 يونيــو 2021، ثــم تلتــزم باالحتفــاظ 

بنســبة 8% مــن األســهم إلــى الذكــرى الســابعة لتاريــخ التشــغيل التجــاري أي فــي 13 يونيــو 2025. 

ــخ التشــغيل  ــر بعــد ســبع ســنوات مــن تاري ــى الغي ــع أســهمها فــي الشــركة إل ال ُيســمح لشــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت ببي  
التجــاري إال أن يكــون الحــد األدنــى لصافــي قيمتــه الموحــدة 100٫000٫000 دوالر أمريكــي.

ــخ  ــع أي عــدد مــن أســهمهم بعــد الســنة الســابعة مــن تاري ويجــوز لشــركة آي إنفايرونمنــت انفســتمنتس ميــدل ايســت وشــركة ســويز جــروب بي  
التشــغيل التجــاري، أي فــي 13 يونيــو 2025، شــريطة موافقــة جميــع المقرضيــن علــى ذلــك خطيــا قبــل إجــراء البيــع، وهــذا بغــض النظــر عــن القيــود 

التــي فرضتهــا اتفاقيــة االحتفــاظ باألســهم علــى قــدرة المســاهمين البائعيــن علــى بيــع أســهمهم فــي الشــركة.

إن األســهم المحتفــظ بهــا مــن قبــل المؤسســين مرهونــة أيضــً لصالــح المقرضيــن طبقــا التفاقيــة التســهيالت ومــن ثــم فهــي أقــل تــداوًلا، وال يمكــن   
فــك هــذا الرهــن إال طبًقــا لشــروط اتفاقيــة التســهيالت مــع مراعــاة موافقــة المقرضيــن.

االلتزام باتفاقية التسهيالت

َيلــزُم الشــركة بمقتضــى اتفاقيــة التســهيالت أن تقــوم ببعــض األمــور وأن تمتنــع عــن بعضهــا اآلخــر، وعــدم التزامهــا بمــا يجــب عليهــا فعلــه ومــا ُيحظــر 
عليهــا فعلــه ســُيعطي الحــق للمقرضيــن بموجــب اتفاقيــة التســهيالت فــي إنهــاء اتفاقيــة التســهيالت وطلــب ســداد مــا دفعــوه للشــركة.

وقــد أوجزنــا »التعهــدات اإليجابيــة« التــي يجــب علــى الشــركة تنفيذهــا، و»التعهــدات الســلبية« التــي يجــب علــى الشــركة االمتنــاع عنهــا وتجنبهــا، و»حــاالت 
التقصيــر« فــي الفصــل الثانــي عشــر بعنــوان »تكلفــة المشــروع ومصــادر التمويــل«، وهــي حــاالت إن وقعــت جــاز للمقرضيــن إنهــاء اتفاقيــة التســهيالت 

وطلــب ســداد مــا ُدفــع مــن القــروض.

وتخفيًفــا للمخاطــر المصاحبــة لهــذا األمــر فــإن الشــركة ســتتخذ إجــراءات تضمــن التزامهــا بشــروط اتفاقيــة التســهيالت والتعهــدات المنصــوص عليهــا 
ــا »لحــاالت التقصيــر«، كمــا ســتضع الشــركة اللوائــح الداخليــة المقبولــة والسياســات الالزمــة لتحقيــق التزامهــا بشــروط اتفاقيــة التســهيالت  فيهــا تفادًي
ومنــع حــدوث مخالفــات طارئــة. والشــركة ملزمــة باتفاقيــة التســهيالت أن تلتــزم بجميــع التزاماتهــا الجوهريــة المنصــوص عليهــا فــي مســتندات المشــروع 
علــى نحــو مــا ُذكــر فيهــا، واتفاقيــة مؤسســي المشــروع واحــدة مــن تلــك المســتندات؛ فــإن كان موعــد التســجيل المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة مؤسســي 
المشــروع أحــد االلتزامــات الجوهريــة فــإن فواتــه قــد يجعــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مخالفــة اللتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة التســهيالت. 
ومــع ذلــك بحثــت الشــركة هــذه المســألة مــع المقرضيــن وكتبــت إليهــم بالمســتجدات وســير إجــراءات االكتتــاب العــام وأســباب التأخيــر، وجــددت التزامهــا 
بالســير بخطــوات حثيثــة فــي اإلجــراءات، فأكــد المقروضــن فــي رســالة بعثهــا وكيــل التســهيالت العالمــي إلــى الشــركة عبــر البريــد اإللكترونــي بتاريــخ 22 

إبريــل 2020 بأنهــم يتقبلــون الوضــع وبأنهــم لــن يعترضــوا علــى التأخيــر.

تأثير جائحة كورونا )كوفيد - 19( على الشركة:

أثــرت جائحــة كورونــا العالــم بأســره وأثــرت كذلــك علــى الســلطنة، لكــن تأثيرهــا علــى الشــركة ليــس كبيــرا. وتواصــل الشــركة أعمالهــا فــي ظــل قواعــد 
التباعــد االجتماعــي وارتــداء أقنعــة الوجــه واالهتمــام بالنظافــة الشــخصية فــي محاولــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس بيــن موظفيهــا.

أفــادت الشــركة األطــراف المتعاقــدة بأربــع رســائل أن حــاالت اإلغــالق وقيــود الحركــة التــي أثارتهــا تداعيــات الجائحــة تمثــل حالــة مخاطــر المشــتري وقــوة قاهــرة 
فــي الوقــت ذاتــه بمــا يكــون مآلــه أن التأخيــر الحاصــل بســبب الجائحــة أو التأثيــر الســلبي الناشــيء بســبب الجائحــة ال بجــب أن يؤثــر علــى وضــع الشــركة مــع 
عمالئهــا والمورديــن. والشــركة قــد قدمــت مطالبــة ماليــة للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بقيمــة 56٫175 ريــال عمانــي كتكلفــة إضافيــة تقدمــت 
بهــا شــركة التشــغيل بســبب الجائحــة، والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ال تــزال عاكفــة علــى دراســة المطالبــة، والشــركة ال تــرى أي تأثيــر كبيــر 

عليهــا ألن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه هــي التــي ســتتحمل التكلفــة.
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نشرة إصدار أسهم

الفصل الرابع عشر

التوقعات المالية 

شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(

التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في

31 ديسمبر 2026
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(

التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026

الصفحــــــةالفهرس 

83-84تقرير المحاسب 

85بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المتوقع

86بيان المركز المالي المتوقع

87-89بيان التغيرات في حقوق الملكية المتوقع

90بيان التدفقات النقدية المتوقع

91-111إيضاحات حول التوقعات المالية
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نشرة إصدار أسهم
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نشرة إصدار أسهم

شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المتوقع           
لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026

202120222023202420252026

ألف ريال إيضاح
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 19٫133  18٫986  18٫897  18٫720  18٫602  18٫251 4-1اإليرادات

)13٫491()13٫283()13٫197()13٫373()12٫997()12٫516(4-2تكاليف التشغيل

 5٫642  5٫703  5٫700  5٫347  5٫605  5٫735 إجمالي الربح

 )555( )538( )522( )521( )545( )414(4-3مصاريف عمومية وإدارية

 32  31  32  31  32  52 إيرادات أخرى

 5٫119  5٫196  5٫210  4٫857  5٫092  5٫373 الربح من التشغيل

 )2٫806( )2٫974( )3٫116( )3٫153( )3٫190( )4٫065(4-4تكاليف تمويل )بالصافي(

 2٫313  2٫222  2٫094  1٫704  1٫902  1٫308 الربح قبل الضريبة

 )352( )344( )465( )614( )694( )192(4-5مصروف ضريبة الدخل

 1٫961  1٫878  1٫629  1٫090  1٫208  1٫116 ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقً إلى األرباح 
أو الخسائر

التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات 
النقدية

 2٫586  90  52  58  61  106 

 2٫067  1٫939  1٫687  1٫142  1٫298  3٫702 إجمالي األرباح الشاملة للسنة

ربحية السهم األساسية 
)بالبيسة الُعماني( **

18-418٫4016٫0014٫4021٫6024٫9026٫00

* تتضمن توقعات سنة 2021 النتائج الفعلية المستندة إلى القوائم المالية المدققة لأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، حسب االقتضاء.

** تعكس األرقام تجزئة األسهم )عشرة أسهم عن كل سهم( من خالل التغير في القيمة االسمية )من 1 ريال ُعماني إلى 100 بيسة للسهم الواحد( وزيادة عدد األسهم في فبراير 2021.

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه التوقعات المالية.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
بيان المركز المالي المتوقع

كما في 31 ديسمبر 

202120222023202420252026
ألف ريال إيضاح

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
األصول

األصول غير المتداولة
 84٫307  87٫544  90٫779  94٫029  97٫269  100٫483 4-7ممتلكات وآالت ومعدات

 1٫159  1٫077  930  845  841  843 4-5أصل ضريبي مؤجل
 500  526  531  557  562  588 4-8أصول حق االستخدام 

 85٫966  89٫147  92٫240  95٫431  98٫672  101٫914 مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة

 1٫594  1٫582  1٫575  1٫560  1٫550  1٫521 4-9ذمم مدينة تجارية
 3٫242  2٫467  2٫527  2٫358  2٫458  2٫398 4-10النقد والنقد المعادل

 4٫836  4٫049  4٫102  3٫918  4٫008  3٫919 مجموع األصول المتداولة
 90٫802  93٫196  96٫342  99٫349  102٫680  105٫833 مجموع األصول

حقوق الملكية وااللتزامات
رأس المال واالحتياطيات

 7٫552  7٫552  7٫552  7٫552  7٫552  7٫552 4-11رأس المال
 1٫055  859  671  508  399  278 4-12احتياطي قانوني

 6٫740  5٫860  5٫043  4٫447  4٫326  4٫093 أرباح محتجزة
 405  425  456  493  538  591 احتياطي قرض المساهم

 )791( )897( )958( )1٫016( )1٫068( )1٫158(4-6احتياطي التحوط
 14٫961  13٫799  12٫764  11٫984  11٫747  11٫356 مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غير المتداولة
 56٫078  61٫479  65٫612  69٫601  73٫352  76٫864 4-13قرض طويل األجل
 3٫166  2٫988  2٫956  3٫644  4٫206  4٫941 4-14قرض المساهمون

 996  1٫121  1٫193  1٫261  1٫324  1٫389 4-6معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط
 533  549  544  560  555  570 4-15التزام عقد إيجار

 -    -    -    -    16  16 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 1٫827  1٫713  1٫606  1٫506  1٫412  1٫323 4-16مخصص التزامات تفكيك األصول

 6٫227  5٫774  5٫272  4٫713  4٫085  3٫377 4-5التزام ضريبة مؤجلة
 68٫827  73٫624  77٫183  81٫285  84٫950  88٫480 مجموع االلتزامات غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
 5٫528  4٫268  4٫133  3٫901  3٫670  3٫728 4-13الجزء المتداول لقرض طويل األجل
 -    -    725  607  788  768 4-14الجزء المتداول لقرض المساهمين

 52  52  52  52  52  52 4-15الجزء المتداول اللتزام عقد اإليجار
 1٫434  1٫453  1٫485  1٫520  1٫473  1٫449 4-17ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

5٫9975٫9836٫0806٫3955٫7737٫014مجموع االلتزامات المتداولة
94٫47790٫93387٫36583٫57879٫39775٫841مجموع االلتزامات

105٫833102٫68099٫34996٫34293٫19690٫802مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه التوقعات المالية.
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نشرة إصدار أسهم

شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
بيان التغيرات في حقوق الملكية المتوقع 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026

احتياطي رأس المال
قانوني

احتياطي 
التحوط

احتياطي 
قرض 

المساهم

 أرباح
محتجزة

إجمالي
حقوق 

الملكية

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

8922٫790605)3٫744(500167كما في 1 يناير 2021 

   -    -    -    -    -    - 

 1٫113  1٫113  -    -    -    -   توزيعات األرباح

صافي ربح السنة

 2٫586  -    -    2٫586  -    -   اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من ضريبة الدخل

 3٫699  1٫113  -    2٫586  -    -   إجمالي اإليرادات الشاملة

 7٫052  -    -    -    -    7٫052 الزيادة في رأس المال

 -    )111( -    -    111  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

 -    301  )301( -    -    -   المحول من االحتياطي إلى األرباح المحتجزة

 11٫356  4٫093  591  )1٫158( 278  7٫552 كما في 31 ديسمبر 2021

 11٫356  4٫093  591  )1٫158( 278  7٫552 كما في 1 يناير 2022

 )906( )906( -    -    -    -   توزيعات األرباح

 1٫207  1٫207  -    -    -    -   صافي ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال للتغيرات في 
 90  -    -    90  -    -   القيمة العادلة

 1٫297  1٫207  -    90  -    -   إجمالي اإليرادات الشاملة

 -    )121( -    -    121  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

 -    53  )53( -    -    -   المحول من االحتياطي إلى األرباح المحتجزة

 11٫747  4٫326  538  )1٫068( 399  7٫552 كما في 31 ديسمبر 2022
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
بيان التغيرات في حقوق الملكية المتوقع 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026

احتياطي رأس المال
قانوني

احتياطي 
التحوط

احتياطي قرض 
المساهم

إجماليأرباح محتجزة
حقوق الملكية

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 11٫747  4٫326  538  )1٫068( 399  7٫552 كما في 1 يناير 2023

 )906( )906( -    -    -    -   توزيعات األرباح

 1٫091  1٫091  -    -    -    -   صافي ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من 
ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال 
 52  -    -    52  -    -   للتغيرات في القيمة العادلة

 1٫143  1٫091  -    52  -    -   إجمالي اإليرادات الشاملة

 -    )109( -    -    109  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

 -    45  )45( -    -    -   المحول من االحتياطي إلى األرباح المحتجزة

 11٫984  4٫447  493  )1٫016( 508  7٫552 كما في 31 ديسمبر 2023

 11٫984  4٫447  493  )1٫016( 508  7٫552 كما في 1 يناير 2024

 )906( )906( -    -    -    -   توزيعات األرباح

 1٫628  1٫628  -    -    -    -   صافي ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من 
ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال 
 58  -    -    58  -    -   للتغيرات في القيمة العادلة

 1٫686  1٫628  -    58  -    -   إجمالي اإليرادات الشاملة

 -    )163( -    -    163  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

 -    37  )37( -    -    -   المحول من االحتياطي إلى األرباح المحتجزة

 12٫764  5٫043  456  )958( 671  7٫552 كما في 31 ديسمبر 2024
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نشرة إصدار أسهم

شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
بيان التغيرات في حقوق الملكية المتوقع 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026

احتياطي رأس المال
قانوني

احتياطي 
التحوط

احتياطي قرض 
المساهم

إجماليأرباح محتجزة
حقوق الملكية

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 12٫764  5٫043  456  )958( 671  7٫552 كما في 1 يناير 2025

 )906( )906( -    -    -    -   توزيعات األرباح

 1٫880  1٫880  -    -    -    -   صافي ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من 
ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال 
 61  -    -    61  -    -   للتغيرات في القيمة العادلة

 1٫941  1٫880  -    61  -    -   إجمالي اإليرادات الشاملة

 -    )188( -    -    188  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

 -    31  )31( -    -    -   المحول من االحتياطي إلى األرباح المحتجزة

 13٫799  5٫860  425  )897( 859  7٫552 كما في 31 ديسمبر 2025

 13٫799  5٫860  425  )897( 859  7٫552 كما في 1 يناير 2026

 )906( )906( -    -    -    -   توزيعات أرباح

 1٫962  1٫962  -    -    -    -   صافي ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من 
ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال 
 106  -    -    106  -    -   للتغيرات في القيمة العادلة

 2٫068  1٫962  -    106  -    -   إجمالي اإليرادات الشاملة

 -    )196( -    -    196  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

 -    20  )20( -    -    -   المحول من االحتياطي إلى األرباح المحتجزة

14٫961  6٫740  405  )791( 1٫055  7٫552 كما في 31 ديسمبر 2026

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه التوقعات المالية. 
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
بيان التدفقات النقدية المتوقع 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026

2021 حتى 
تاريخه

20222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 2٫313  2٫222  2٫094  1٫704  1٫902  1٫308 ربح الفترة قبل الضريبة

تسويات لـ:

114  107 101 94  88  113   تجزئة الفوائد من تكلفة تفكيك األصول

  3٫237 3٫240  3٫250  3٫2473٫250 3٫236     استهالك ممتلكات ومعدات

26  26    26  26    26  26     إطفاء أصول حق االستخدام

 36  36  36  37 37  38    مصروف الفائدة المحمل على التزام عقد إيجار

127  136  144 150   158    165إطفاء تكلفة تمويل مؤجل

2٫5262٫471  2٫464    2٫130    1٫775 1٫748      فائدة على قرض طويل األجل

 )128(  )42( 124  454   758  1٫341تسويات مبادالت

180  206 242  327283  684  فائدة محملة على قرض المساهم

 -   -   -   -   42  )28(الجزء غير الفعال من التحوط

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل 
 8٫376  8٫457  8٫481  8٫128  8٫360  8٫631 التغيرات في رأس المال العامل

 )12( )7( )15( )10( )29( 369 ذمم تجارية مدينة

 )141( 6  )17( 11  43  121 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 8٫223  8٫456  8٫449  8٫129  8٫374  9٫121 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

 -    )5( -    )10( )33( )3(شراء ممتلكات ومعدات

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
 -    )5( -    )10( )33( )3(االستثمارية

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

 )4٫268( )4٫133( )3٫901( )3٫670()3٫728( )3٫757(قروض طويلة األجل - مدفوعة

 )2٫381( )2٫515( )2٫604( )2٫559( )2٫547( )3٫280(فائدة على قروض طويلة األجل 

 )906( )906( )906( )906( )906( -   توزيعات أرباح

 159  )725( )607( )788( )768( )1٫253(قرض المساهم - )مدفوع( / مسحوب

 -    )180( )210( )244( )280( )725(الفائدة على قرض مساهمين

 )52( )52( )52( )52( )52( )52(سداد التزامات عقد إيجار

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
 )7٫448( )8٫511( )8٫280( )8٫219()8٫281( )9٫067(التمويلية

 775  )60( 169  )100( 60  51 صافي التغير في النقد والنقد المعادل 

 2٫467  2٫527  2٫358  2٫458  2٫398  2٫347 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
 3٫242  2٫467  2٫527  2٫358  2٫458  2٫398 )إيضاح 10-4(

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه التوقعات المالية.
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نشرة إصدار أسهم

شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.ع )"الشــركة"( هــي حالًيــا شــركة مســاهمة مقفلــة تأسســت فــي 21 ينايــر 2016 بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة   
العمانــي. وهــي حالًيــا فــي طــور التحــول إلــى شــركة مســاهمة - شــركة بــركاء لتحليــة  الميــاه ش.م.ع.ع )تحــت التحــول(. تتمثــل أهــداف الشــركة فــي 

اإلســتحواذ علــى وتطويــر وتمويــل وتصميــم وإنشــاء وإمتــالك وتشــغيل وصيانــة محطــة تحليــة الميــاه فــي بــركاء فــي ســلطنة عمــان.

العنوان المسجل للشركة هو صندوق البريد252، الرمز البريدي 103، القرم، بوشر، مسقط، سلطنة عمان.  

أبرمت الشركة االتفاقيات الهامة التالية:  

إتفاقية شراء المياه  

إتفاقيــة شــراء الميــاه المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م لمــدة 20 عامــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري   
ــاه. ــوارد فــي إتفاقيــة شــراء المي المحــدد، علــى النحــو ال

إلتزام شركة بركاء لتحلية المياة  

تقــوم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاة وفقــً إلتفاقيــة شــراء الميــاه ببيــع أو توصيــل الميــاه المنتجــة فــي محطــة تحليــة الميــاه فــي بــركاء إلــى الشــركة   
العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فقــط. عــالوة علــى ذلــك، ســتدفع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاة مقابــل 

الســعة المائيــة المتاحــة وشــراء ناتــج الميــاه الــذي يتــم تســليمه.

خــالل فتــرة اإلنشــاء، يتعيــن علــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاة إنشــاء مرافــق تحليــة ميــاه البحــر )"المحطــة"(، بمــا يتوافــق تمامــً مــع شــروط إتفاقيــة   
شــراء الميــاه واإلمتثــال بالمتطلبــات المعمــول بهــا خــالل فتــرة اإلنشــاء.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يجــوز لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاة إزالــة، أو إيقــاف تشــغيل أو تفكيــك أو اســتبدال أو تغييــر أو تعديــل أو تعديــل أي جــزء مــن   
المحطــة قــد يؤثــر علــى التزاماتهــا بموجــب إتفاقيــة شــراء الميــاه.

إنهاء اإلتفاقية  

يحــق للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إنهــاء إتفاقيــة شــراء الميــاه مــن خــالل تقديــم إخطــار كتابــي إلــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاة فــي   
حالــة إفــالس شــركة بــركاء لتحليــة الميــاة، بســبب تقصيــر جوهــري أو بشــروط أخــرى كمــا هــو مذكــور فــي إتفاقيــة شــراء الميــاه.

اتفاقية األرض  

تــم توقيــع إتفاقيــة حــق اإلنتفــاع لموقــع المحطــة بتاريــخ 2 مــارس 2016 مــع وزارة اإلســكان لمنــح الحــق الحصــري فــي إســتخدام واإلســتفادة مــن   
تنفيذهــا. تاريــخ  مــن  ســنة   25 مدتهــا  أوليــة  لفتــرة  الموقــع  مســاحة 

المشتريات الهندسية وعقد البناء  

تــم توقيــع عقــد المشــتريات الهندســية والبنــاء بنظــام تســليم المفتــاح بتاريــخ 3 مــارس 2016 مــع شــركة ديجريمونــت اس.ايــه.اس لتنفيــذ أعمــال   
الهندســة والمشــتريات والبنــاء لمحطــة بــركاء لتحليــة الميــاه.

عقد التشغيل والصيانة  

تــم توقيــع عقــد التشــغيل والصيانــة بتاريــخ 3 مــارس 2016 مــع شــركة شــركة ديجريمونــت ميــدل ايســت ش.م.م لمــدة 20 عامــً إعتبــارًا مــن تاريــخ 1   
 .2018 أبريــل 

أساس اإلعداد  .2 

تــم إعــداد هــذه التوقعــات الماليــة للشــركة مــن قبــل إدارة الشــركة وفًقــا للسياســات المحاســبية واالفتراضــات الرئيســية الموضحــة فــي اإليضاحيــن   
3 و 4 علــى التوالــي والتــي تــم تطبيقهــا بشــكل ثابــت للســنوات المتوقعــة مــن 2021 إلــى 2026. تتضمــن توقعــات ســنة 2021 النتائــج الفعليــة 

المســتندة إلــى القوائــم الماليــة المدققــة لأشــهر الســتة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2021، بنــاء علــى بياناتهــا الماليــة المدققــة.

تهــدف التوقعــات الماليةإلــى إظهــار نتيجــة محتملــة بنــاًء علــى االفتراضــات المذكــورة. بســبب طــول الفتــرة التــي تغطيهــا توقعــات الربــح، فــإن   
توقًعــا. األربــاح  ال تشــكل توقعــات  لذلــك  الربــح.  لتوقــع  ذاتيــة ممــا ســتكون مناســبة  أكثــر  بالضــرورة  تكــون  االفتراضــات 

نظــًرا ألن التوقعــات الماليــة تتعلــق بالمســتقبل، فمــن المرجــح أن تكــون النتائــج الفعليــة مختلفــة عــن النتائــج المتوقعــة ألن األحــداث والظــروف ال   
تحــدث كمــا هــو متوقــع، وقــد تكــون االختالفــات جوهريــة.

هذه التوقعات المالية معروضة بالريال العماني، مقربة ألقرب ألف.   
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

أساس اإلعداد )تابع(  .2

استخدام التقديرات واألحكام  

يتطلــب عــرض التوقعــات الماليــة مــن اإلدارة االســتفادة مــن بعــض األحــكام والتقديــرات المحاســبية واالفتراضــات حــول القيــم الدفتريــة للموجــودات   
والمطلوبــات التــي ال تظهــر بســهولة مــن مصــادر أخــرى. كمــا يتطلــب مــن اإلدارة ممارســة حكمهــا فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية 
للشــركة. تســتند التقديــرات واالفتراضــات المرتبطــة بهــا إلــى الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى تعتبــر ذات صلــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن 

ــرات.  هــذه التقدي

األحكام الحاسمة  

أجــرت اإلدارة اإلجتهــادات المحاســبية التاليــة، بخــالف تلــك التــي تنطــوي علــى تقديــرات، والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي التوقعــات   
الماليــة:

تصنيف محطة التحلية كعقد إيجار تشغيلي  

اإلجتهــاد المحاســبي مطلــوب للتأكــد ممــا إذا كانــت اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه هــي ترتيــب إمتيــاز   
وفقــً لمعيــار لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 12: ترتيبــات امتيــاز الخدمــة أو تحتــوي علــى عقــد إيجــار وفقــً لمعيــار التقاريــر 
الماليــة الدوليــة رقــم 16: عقــود اإليجــار وإذا كانــت اإلتفاقيــة تحتــوي علــى عقــد إيجــار، فــإن اإلجتهــاد المحاســبي مطلــوب لتصنيــف عقــد اإليجــار علــى 
أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار. تــم إعــادة تقييــم اإلجتهــاد المحاســبي 
فــي الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020وتــم تصنيــف الترتيــب علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي لمحطــة تحليــة الميــاه إلــى الشــركة العمانيــة 

لشــراء الطاقــة والميــاه والــذي تــم تمعاملتــه كترتيــب امتيــاز فــي فتــرات ســابقة.    

التقديرات الرئيسية    

تقــوم الشــركة بعمــل تقديــرات وإفتراضــات تتعلــق بالمســتقبل. نــادرا مــا تتســاوى التقديــرات المحاســبية الناتجــة مــع النتائــج الفعليــة ذات الصلــة.   
التقديــرات واالفتراضــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة للتســبب فــي تعديــل جوهــري فــي القيــم الدفتريــة لأصــول واإللتزامــات خــالل الســنة 

ــم الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. ــى القوائ ــرات الرئيســية إل ــاه: تســتند هــذه التقدي الماليــة التاليــة موضحــة أدن

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات  

إن رســوم اإلســتهالك الســنوية للممتلــكات واآلالت والمعــدات حساســة للتغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المقــدر والقيمــة المتبقيــة لمحطــة التحليــة.   
تــم تحديــد العمــر اإلنتاجــي للمصنــع مــن قبــل اإلدارة مــع األخــذ فــي االعتبــار العديــد مــن االعتبــارات مثــل المســتوى المناســب للمكونــات، والصيانــة 

الشــاملة وبرنامــج االســتبدال المعمــول بــه والتقييــم الفنــي الــذي قــام بــه االستشــاري.

إلتزام وقف التشغيل  

تســتند تكاليــف تســوية الموقــع إلــى التقييــم الفنــي لــإدارة للتكاليــف المســتقبلية المحتملــة التــي ســيتم تكبدهــا فيمــا يتعلــق بإيقــاف تشــغيل   
مرافــق المصنــع. إن عــدم التأكــد الجوهــري فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التــي ســيتم تكبدهــا ومعــدل الخصــم المطبــق. كان مــن المفتــرض 
أن تتــم اســتعادة الموقــع باســتخدام التكنولوجيــا والمــواد المتوفــرة حالًيــا. تــم تحديــد التكلفــة المتوقعــة إليقــاف التشــغيل علــى أســاس دراســة 

أجراهــا مقــاول مســتقل وتــم خصمهــا علــى مــدى 40 عاًمــا بإســتخدام معــدل الخصــم المعــدل الخالــي مــن المخاطــر.

تحديد مدة عقد اإليجار ومعدل الخصم إللتزامات عقد اإليجار  

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تنشــىء حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة خيــار التمديــد، أو عــدم   
ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو فتــرات مــا بعــد خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة اإليجــار إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول 
أنــه ســيتم تمديــد عقــد اإليجــار )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للشــركة فــي بدايــة عقــد 

اإليجــار الــذي تحــدده اإلدارة بإســتخدام التقديــرات اعتبــاًرا مــن ذلــك التاريــخ.   

الضريبة المؤجلة  

توجــد شــكوك فيمــا يتعلــق بتفســير اللوائــح الضريبيــة ومبلــغ وتوقيــت الدخــل المســتقبلي الخاضــع للضريبــة. بالنظــر إلــى النطــاق الواســع   
لعالقــات العمــل وطبيعــة االتفاقيــات التعاقديــة الحاليــة، فــإن الفــروق الناشــئة بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات التــي تــم إجراؤهــا، أو التغييــرات 

المســتقبلية لمثــل هــذه االفتراضــات، قــد تتطلــب تعديــالت مســتقبلية علــى الدخــل الضريبــي والمصروفــات المســجلة بالفعــل.

فعالية عالقة التحوط  

في بداية التحوط، توثق اإلدارة استراتيجية التحوط وتقوم باختبار فعالية التحوط لتقييم ما إذا كانت التغطية فعالة أم ال.   

يتم إجراء هذا اإلجراء في تاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كان التحوط سيظل سارًيا طوال مدة أداة التحوط.    
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نشرة إصدار أسهم

أساس اإلعداد )تابع(  .2

استخدام التقديرات واألحكام  

التقديرات الرئيسية )تابع(  

انتقال السعر المعروض بين البنوك )ايبور(  

قــد يؤثــر وقــف معــدالت ليبــور بالــدوالر األمريكــي فــي شــكلها الحالــي واالســتعاضة عنهــا المتوقعــة بمعــدالت مرجعيــة بديلــة بحلــول 30 يونيــو   
2023، مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى البيانــات الماليــة للشــركة مــن خــالل التأثيــر اإليجابــي أو الســلبي علــى فائــدة الشــركة وتكاليــف التمويــل األخــرى 
ذات الصلــة. المرتبطــة أو التــي تشــير إلــى ليبــور. قــد تواجــه الشــركة تكاليــف إضافيــة ناتجــة عــن التغييــرات المطلوبــة فــي اتفاقيــة التســهيالت 
وترتيبــات التحــوط الخاصــة بهــا. تعتقــد الشــركة أن لديهــا وقًتــا كافًيــا للمناقشــة مــع كبــار المقرضيــن ومقدمــي التحــوط للتفــاوض علــى معاييــر 
بديلــة خاليــة مــن المخاطــر وفــروق تعديــل االئتمــان بطريقــة ال تؤثــر علــى التكلفــة النهائيــة للتمويــل ســلًبا علــى المركــز المالــي للشــركة، بمــا فــي 
ذلــك بســبب عــدم التطابــق بيــن مســتندات القــرض والتحــوط. ســتعمل الشــركة مــع كبــار المقرضيــن ومقدمــي التحــوط لالتفــاق علــى معــدل 
مرجعــي بديــل مناســب وخالــي مــن المخاطــر ومســار عمــل يخفــف مــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة أثنــاء هــذا االنتقــال ويحافــظ علــى 

الشــركة إلــى حــد كبيــر محميــة ضــد أي تغييــرات ســلبية بســبب التوقــف ليبــور كســعر مرجعــي فــي 30 يونيــو 2023.

وفًقــا لذلــك، وألغــراض هــذه التوقعــات الماليــة، لــم تأخــذ الشــركات بالحســبان تأثيــر إصالحــات معــدل ســعر الفائــدة علــى القــروض بيــن المصــارف   
)إيبــور( بالنظــر إلــى أنــه مــن المتوقــع أال يكــون تأثيــر هــذه اإلصالحــات ملحوًظــا.

قرض المساهمين  

القيمــة الدفتريــة لقــرض المســاهمين بســعر يختلــف عــن ســعر الفائــدة فــي الســوق، معتــرف بــه مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة باســتخدام ســعر الفائــدة   
فــي الســوق وتقديــرات الســداد كمــا هــو متوقــع مــن قبــل اإلدارة بنــاًء علــى نمــوذج التشــغيل الخــاص بهــا فــي وقــت اإلدراج المبدئــي. أي تغييــرات 

فــي هــذا التقديــر للســداد ســتؤثر علــى إطفــاء قــرض المســاهمين فــي الفتــرات المســتقبلية.

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة. تعتبــر اإلدارة أنــه ال توجــد مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أن المصنــع قــد   
بــدأ عملياتــه التجاريــة بنجــاح ويتوقــع االمتثــال لمتطلبــات اتفاقيــة شــراء الميــاه وبيــع الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه.

فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(  

فــي ينايــر 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة حالــة طــوارئ صحيــة عالميــة بســبب تفشــي فيــروس كورونــا )"كوفيــد - 19"(. بنــاًء علــى الزيــادة   
الســريعة فــي التعــرض واإلصابــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة، فــي مــارس 2020، تفشــي كوفيــد - 19علــى أنــه 
 جائحــة. أثــرت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات واألفــراد فــي جميــع أنحــاء العالــم إلبطــاء جائحــة
كوفيــد - 19 وســلوك المســتهلك المرتبــط بــه ســلًبا علــى النشــاط االقتصــادي العالمــي المتوقــع، ممــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى النفــط. وقــد 

أدى ذلــك إلــى زيــادة العــرض الحاليــة والمتوقعــة، ممــا عجــل فــي االنخفــاض الحــاد األخيــر فــي أســعار النفــط وزيــادة تقلــب أســعار النفــط.

تراقــب الشــركة الوضــع عــن كثــب إلدارة التعطــل المحتمــل لأعمــال علــى عملياتهــا وأدائهــا المالــي. فــي حيــن أن الظــروف تتطــور باســتمرار،   
يتــم تخفيــف المخاطــر مــن خــالل المســتوى العالــي مــن العقــود الملتزمــة التــي تدعــم التوقعــات الحاليــة؛ اإلجــراءات الوقائيــة التــي تتخذهــا اإلدارة 
للتخفيــف مــن مخاطــر التشــغيل؛ اســتمرار الدليــل علــى الطلــب فــي أســواق الشــرق األوســط األساســية؛ مزيــد مــن تدابيــر خفــض التكاليــف 

المتخــذة لتحســين المرونــة الماليــة فــي البيئــة الحاليــة.

ــاء علــى قوائمهــا الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 بنــاًء علــى اتفاقيــة شــراء الميــاه  ــا للتأثيــر المحتمــل للوب أجــرت الشــركة تقييًم  
ــم يكــن هنــاك أي تأثيــر مــادي علــى عمليــات أو ربحيــة الشــركة  ــه ل ــى أن طويلــة األجــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، ولخصــت إل

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

مــع تطــور الوضــع، ســتواصل الشــركة مراقبــة الموقــف، ولكــن فــي تاريــخ التوقعــات الماليــة، لــم تكــن الشــركة علــى علــم بــأي ظــروف قــد تــؤدي إلــى   
أي تأثيــر مــادي علــى توقعاتهــا الماليــة بســبب كوفيــد-19.

أساس المحاسبة   

ــة فيمــا يتعلــق بالتوقعــات الماليــة للشــركة لجميــع  تــم تطبيــق السياســات المحاســبية باســتمرار فــي التعامــل مــع البنــود التــي تعتبــر جوهري  
المعروضــة. الســنوات 

تم إعداد التوقعات المالية وفقً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.  
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3

فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية التي تم تبنيها وتطبيقها بشكل ثابت في التوقعات المالية.  

الممتلكات واآلالت والمعدات  

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة محــددة. تتضمــن التكلفــة   
ــة للمقابــل اآلخــر الممنــوح لشــراء أصــل فــي تاريــخ الحيــازة أو اإلنشــاء. يتــم اســتهالك كل  مبلــغ النقــد والنقــد المعــادل المدفــوع والقيمــة العادل
عنصــر مــن عناصــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بتكلفــة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتكلفــة اإلجماليــة للبنــد بشــكل منفصــل. تتــم رســملة المصروفات 
المتكبــدة الســتبدال عنصــر مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي يتــم احتســابها بشــكل منفصــل، بمــا فــي ذلــك نفقــات الفحــص واإلصــالح 

الشــامل.

تشــمل تكلفــة األصــول التــي يتــم تشــييدها ذاتًيــا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وتكاليــف االقتــراض ونســبة مناســبة مــن النفقــات العامــة   
ــة األصــول. العناصــر  وأي تكاليــف أخــرى تعــزى مباشــرة إلــى وضــع األصــول فــي حالــة صالحــة لالســتخدام المقصــود منهــا، وتكاليــف تفكيــك وإزال
واســتعادة الموقــع الــذي توجــد فيــه وتكاليــف االقتــراض المرســملة. يتــم تحديــد أربــاح وخســائر اســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أنهــا 
فــرق بيــن عائــدات المبيعــات والقيمــة الدفتريــة لأصــل ويتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تحميــل عمليــات اإلصــالح والتجديــد علــى 

ــح أو الخســارة عنــد تكبــد المصاريــف. حســاب الرب

اإلستهالك  

يتــم احتســاب االســتهالك بحيــث يتــم شــطب تكلفــة الممتلــكات والمعــدات )بخــالف األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ( علــى أســاس القســط الثابــت   
علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــّدر بعــد أخــذ القيمــة المتبقيــة لأصــول فــي االعتبــار ويتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح أو الخســائر. األعمــار اإلنتاجيــة 

المقــدرة لهــذا الغــرض هــي:

السنوات

40األعمال المدنية واإلنشائية

20 - 40المحطة واآلالت

40أنابيب

3أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمعدات المكتبية

3األثاث والتجهيزات

3معدات النقل

يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة وطريقــة االســتهالك والقيــم المتبقيــة للممتلــكات والمعــدات مــن قبــل اإلدارة فــي تاريــخ التقريــر وتعديلهــا إذا كان   
ذلــك مناســبً. تمــت رســملة الغشــاء وفالتــر الخرطوشــة واألدوات األخــرى إلــى جانــب العمــر اإلنتاجــي للمصنــع، حيــث ســيظل هــذا جــزًءا مــن المصنــع 

ــة عمــر المصنــع دون أي تكلفــة إضافيــة. حتــى نهاي

النفقات الالحقة  

تتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة ببنــود الممتلــكات والمعــدات. يتــم إدراج جميــع نفقــات   
ــف عنــد تكبدهــا. ــاح والخســائر كمصاري ــة األخــرى فــي األرب الصيان

إنخفاض قيمة األصول غير المالية  

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لأصــول غيــر الماليــة للشــركة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. فــي   
حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لأصــل.
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يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تزيــد عــن قيمتهــا المقــدرة القابلــة لالســترداد. يتــم االعتــراف بخســائر   
ــا عــن أي  ــر بحًث انخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي الفتــرات الســابقة فــي تاريــخ كل تقري
مؤشــرات علــى أن الخســارة قــد انخفضــت أو لــم تعــد موجــودة. يتــم إســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات 
المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده. يتــم إســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة 
لأصــل القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا لــم يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة. لــم يتــم 

افتــراض إنخفــاض قيمــة األصــول غيــر الماليــة فــي فتــرة التوقــع. 

القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة لأصــل القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، بعــد خصــم االســتهالك أو   
اإلطفــاء، إذا لــم يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة.

أصول حق اإلستخدام  

يتــم قيــاس اصــول حــق اإلســتخدام مبدئيــً بنــاءًا علــى المبلــغ األولــي إللتــزام اإليجــار المعــدل ألي مدفوعــات إيجــار تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء،   
باإلضافــة إلــى أي تكاليــف أوليــة مباشــرة متكبــدة وتقديــر لتكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو الســتعادة األصــل األساســي أو الموقــع الــذي 

ــز إيجــار مســتلمة. ــا أي حواف ــه، ناقًص يوجــد في

يتــم اســتهالك األصــول فــي وقــت مبكــر مــن نهايــة العمــر اإلنتاجــي ألصــل حــق االســتخدام أو مــدة اإليجــار باســتخدام طريقــة القســط الثابــت حيــث   
يعكــس ذلــك بشــكل وثيــق النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية. تشــمل مــدة عقــد اإليجــار الفتــرات التــي يغطيهــا خيــار 
التمديــد إذا كانــت الشــركة متأكــدة بشــكل معقــول مــن ممارســة هــذا الخيــار. يتــم عــرض أصــول حــق اإلســتخدام كبنــد منفصــل فــي بيــان المركــز 

المالــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تخفيــض أصــل حــق االســتخدام بشــكل دوري عــن طريــق خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، ويتــم تعديلــه لبعــض إعــادة   
ــزام اإليجــار. قيــاس الت

ال يتــم تضميــن اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي قيــاس التــزام اإليجــار وحــق اســتخدام األصــل. يتــم إدراج المدفوعــات   
ذات الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الحالــة التــي أدت إلــى تلــك المدفوعــات ويتــم تضمينهــا فــي بنــد "مصاريــف 

التشــغيل" فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

إلتزامات اإليجار  

يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار مبدئًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء، مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة   
المتضمــن فــي عقــد اإليجــار أو، إذا لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد هــذا المعــدل بســهولة، معــدل االقتــراض المتزايــد للشــركة. بشــكل عــام، 
تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض المتزايــد كمعــدل الخصــم، وهــو المعــدل الــذي يتعيــن علــى المســتأجر الفــرد دفعــه إلقتــراض األمــوال الالزمــة 

ــة. بشــروط وأمــن وشــروط مماثلــة. ــة مماثل للحصــول علــى أصــل بقيمــة مماثلــة ألصــول حــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصادي

يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم إعــادة قياســها عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي   
ــر الشــركة للمبلــغ المتوقــع أن يكــون  مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية الناشــئة عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل، إذا كان هنــاك تغييــر فــي تقدي

مســتحق الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة، أو إذا عدلــت الشــركة تقييــم مــا إذا كانــت ســتمارس خيــار الشــراء أو التمديــد أو اإلنهــاء.

يتــم عــرض إلتــزام عقــد اإليجــار كبنــد فــي بيــان المركــز المالــي. يتــم تضميــن التــزام عقــد اإليجــار، بعــد خصــم مصاريــف التمويــل، فــي اإللتزامــات   
غيــر المتداولــة والمتداولــة. يتــم تخصيــص كل دفعــة إيجــار بيــن االلتــزام وتكلفــة التمويــل إلنتــاج معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي 

ــح أو الخســارة. ــى الرب ــل عل ــزام. يتــم تحميــل تكلفــة التموي لاللت

الشركة كمؤجر  

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون الشــركة مؤجــًرا لهــا كعقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي. عندمــا تنقــل شــروط عقــد اإليجــار إلــى حــد كبيــر   
جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى المســتأجر، يتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي. يتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى عقــود 

اإليجــار التشــغيلية.

يتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة. يتــم إضافــة التكاليــف   
األوليــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لأصــل المؤجــر ويتــم إدراجهــا علــى أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

95



شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  .3

عندمــا يشــتمل العقــد علــى مكونــات اإليجــار وغيــر اإليجــار، تطبــق الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 لتخصيــص المقابــل بموجــب   
العقــد لــكل مكــون معتــرف بــه.

األدوات المالية  

األدوات المالية غير المشتقة  

اإلدراج والقياس المبدئي لأدوات المالية  

يتــم إدراج جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة مبدئيــً فــي تاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة.   
ــاح أو الخســائر،  ــة فــي األرب ــًدا، بالنســبة لبنــد غيــر مــدرج بالقيمــة العادل ــة زائ ــا بالقيمــة العادل ــي أو االلتــزام المالــي مبدئًي يتــم قيــاس األصــل المال

تكاليــف المعاملــة التــي يمكــن أن تنســب مباشــرة إلــى االســتحواذ أو اإلصــدار.

يتــم االعتــراف باألصــول وااللتزامــات الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة. األدوات الماليــة الرئيســية المســتخدمة مــن   
قبــل الشــركة، والتــي تنشــأ عنهــا مخاطــر األدوات الماليــة، هــي كمــا يلــي:

1.  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى.  
2. النقد والنقد المعادل.  

3. ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى، و  
4. االقتراضات.  

اإلدراج المبدئي لأصول المالية  

عنــد اإلدراج المبدئــي، يتــم تصنيــف األصــل المالــي علــى أنــه تــم قياســه علــى النحــو التالــي: التكلفــة المطفــأة؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات   
الشــاملة األخــرى - أدوات الديــن؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى - أدوات حقــوق الملكيــة؛ أو القيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب 

ــاح أو الخســائر. األرب

األصول المالية بالتكلفة المطفأة  

يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى كال الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو   
الخســائر:

اختبــار نمــوذج األعمــال: الهــدف مــن نمــوذج أعمــال الكيــان هــو االحتفــاظ باألصــل المالــي لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة )بــدالً مــن بيــع األداة   
قبــل اســتحقاقها التعاقــدي لتحقيــق تغيــرات قيمتهــا العادلــة(.

اختبــار خصائــص التدفقــات النقديــة: تــؤدي الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط   
القائــم. األساســي  المبلــغ  علــى  والفائــدة  األساســي  المبلــغ  مدفوعــات 

يتــم تصنيــف األصــول الماليــة للشــركة كموجــودات ماليــة بالتكلفــة المطفــأة. ال يوجــد لــدى الشــركة موجــودات ماليــة مصنفــة كموجــودات ماليــة   
مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر.

اإلدراج المبدئي لاللتزامات المالية  

يتــم تصنيــف االلتزامــات الماليــة بأنهــا مقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو الخســائر. يتــم تصنيــف األصــول   
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو الخســائر إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة، أو كانــت مشــتقة أو تــم تصنيفهــا 

علــى هــذا النحــو عنــد اإلدراج المبدئــي.

ال يوجد لدى الشركة التزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  
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األدوات المالية غير المشتقة )تابع(  

القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لأصول المالية  

يتــم قيــاس هــذه األصــول الحًقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة عــن طريــق خســائر   
انخفــاض القيمــة. يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة وانخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم االعتــراف 

بــأي مكســب أو خســارة مــن االســتبعاد فــي األربــاح أو الخســائر.

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة لحســاب التكلفــة المطفــأة لأصــل المالــي وتخصيــص إيــرادات الفوائــد علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة.   
معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم علــى النقــاط 
المدفوعــة أو المســتلمة والتــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وتكاليــف المعامــالت واألقســاط أو الخصومــات األخــرى( مــن خــالل 

العمــر المتوقــع لأصــل المالــي، أو، عنــد الضــرورة، فتــرة أقصــر.

القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لاللتزامات المالية  

يتــم الحًقــا قيــاس االلتزامــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي، إن أمكــن. طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة   
احتســاب التكلفــة المطفــأة اللتــزام مالــي وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى الفتــرة ذات الصلــة. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي 
ً المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــالل العمــر المتوقــع لاللتــزام المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد اإلدراج المبدئــي. يخصــم فعليــ

يتــم إدراج مصاريــف الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم أيضــً أدراج أي أربــاح أو خســائر مــن االســتبعاد فــي   
األربــاح أو الخســائر.

انخفاض قيمة األصول المالية  

ينطبــق نمــوذج انخفــاض قيمــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، مديونيــات أصــول العقــد   
ومديونيــات اإليجــار واســتثمارات الديــون بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، ولكــن ليــس علــى االســتثمارات فــي أدوات حقــوق 

المعــادل. المدينــة والنقــد والنقــد  الذمــم  المطفــأة مــن  بالتكلفــة  الماليــة للشــركة  األصــول  الملكيــة. تتكــون 

بموجب نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم قياس مخصص الخسارة على أي من األسس التالية:  

-  الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا: وهــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التخلــف عــن الســداد المحتملــة فــي 
غضــون 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر؛ و

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة: وهــي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التخلــف عــن الســداد المحتملــة   -
علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.

تقيــس الشــركة مخصــص الخســارة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة، باســتثناء مــا يلــي، والتــي يتــم قياســها   
شــهًرا:  12 لمــدة  متوقعــة  ائتمانيــة  كخســائر 

-  األصول المالية التي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير؛ و

ــأداة الماليــة( بشــكل  ــزد فيهــا مخاطــر االئتمــان )أي مخاطــر التخلــف عــن الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع ل ــم ت ــل التــي ل أصــول التموي   -
المبدئــي. اإلدراج  منــذ  ملحــوظ 

المنهج المبسط  

تطبــق الشــركة منهجــً مبســطً لقيــاس الخســائر االئتمانيــة، والــذي يتطلــب إدراج مخصــص الخســارة المتوقعــة علــى مــدى العمــر للذمــم المدينــة   
دون وجــود عنصــر تمويلــي كبيــر.

فــي ظــل نهــج مبســط، ليســت هنــاك حاجــة لرصــد الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وســتكون الشــركة مطالبــة بقيــاس الخســائر االئتمانيــة   
المتوقعــة مــدى الحيــاة فــي جميــع األوقــات.
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األدوات المالية المشتقة  

تحتفــظ الشــركة بــأدوات ماليــة مشــتقة للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة. يتــم إدراج المشــتقات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد   
المشــتقات ويتــم قياســها الحًقــا بقيمتهــا العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة فــي األربــاح أو الخســائر علــى 
الفــور مــا لــم يتــم تخصيــص األداة المشــتقة وفعاليتهــا كأداة تحــوط، وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي الربــح أو الخســارة علــى طبيعــة 

عالقــة التحــوط.

يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي؛ يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الســالبة كالتزامــات ماليــة. يتــم عــرض   
ــر مــن 12 شــهًرا وال ُيتوقــع تحقيقــه أو  ــأداة أكث ــخ االســتحقاق المتبقــي ل ــر متــداول إذا كان تاري ــزام غي ــر متــداول أو الت األداة المشــتقة كأصــل غي

تســويته خــالل 12 شــهًرا. يتــم عــرض المشــتقات األخــرى كأصــول متداولــة أو التزامــات متداولــة. 

محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أداة التحــوط كتحوطــات للتدفقــات النقديــة. فــي بدايــة عالقــة التحــوط، تقــوم الشــركة بتوثيــق العالقــة بيــن أداة التحــوط والبنــد   
المغطــى، إلــى جانــب أهــداف إدارة المخاطــر واســتراتيجيتها إلجــراء معامــالت التحــوط المختلفــة. عــالوة علــى ذلــك، فــي بدايــة التحــوط وعلــى أســاس 
مســتمر، توثــق الشــركة مــا إذا كانــت أداة التحــوط فعالــة للغايــة فــي تعويــض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط 

منــه.

تحوطات التدفقات النقدية  

يتــم إدراج الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحوطــات للتدفقــات النقديــة فــي حقــوق الملكيــة. يتــم   
االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر، كمــا هــو الحــال مــع أي ربــح أو خســارة مــن أي تحــوط 

يتجــاوز 100% مــن االلتــزام المرتبــط.

يتــم إعــادة تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا والمتراكمــة ســابًقا فــي حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة فــي الفتــرات التــي يتــم فيهــا االعتــراف   
الربــح أو الخســارة. بالبنــد المغطــى فــي 

يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط عندمــا تقــوم الشــركة بإلغــاء عالقــة التحــوط، أو عنــد انتهاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعها، أو إنهاؤها، أو ممارســتها،   
أو عندمــا تصبــح غيــر مؤهلــة لمحاســبة التحــوط.

رأس المال  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إظهــار التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلصــدار أســهم أو خيــارات عاديــة جديــدة فــي حقــوق   
الملكيــة كخصــم، بعــد خصــم الضريبــة، مــن العائــدات، كمــا يتــم عــرض األرصــدة األخــرى التــي تمثــل حصــة متبقيــة فــي صافــي أصــول الشــركة 

ضمــن حقــوق الملكيــة.

القروض واالفتراضات التي تحمل فوائد  

يتــم مبدئيــً إدراج القــروض بالقيمــة العادلــة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة. يتــم الحقــً قيــاس القــروض بالتكلفــة المطفــأة. يتــم حــذف   
القــروض مــن بيــان المركــز المالــي عنــد إبــراء الذمــة مــن االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيتــه. يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة لاللتزامــات الماليــة التــي تــم إطفاءهــا أو تحويلهــا إلــى طــرف آخــر والمقابــل المدفــوع، بمــا فــي ذلــك أي أصــول غيــر نقديــة محولــة 

أو التزامــات متحملــة، فــي األربــاح أو الخســائر كإيــرادات أو تكاليــف تمويــل أخــرى.

يتــم تصنيــف القــروض كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن لــدى الشــركة حــق غيــر مشــروط فــي تأجيــل تســوية االلتــزام لمــدة 12 شــهًرا علــى األقــل   
بعــد فتــرة التقريــر.
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تكاليف التمويل المؤجلة  

يتــم تأجيــل تكلفــة الحصــول علــى القــرض ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــروض المعنيــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم   
القــرض. مــن  المســحوب  المبلــغ  المتراكــم مقابــل  اإلطفــاء  المؤجلــة مطروًحــا منهــا  التمويــل  لتكاليــف  إجــراء مقاصــة 

منافع الموظفين  

يتــم إدراج االلتزامــات الخاصــة بالمســاهمات فــي خطــة التقاعــد ذات المســاهمة المحــددة للموظفيــن العمانييــن، وفًقــا لنظــام التأمينــات االجتماعية   
ــاح والخســائر عنــد تكبدهــا. ــي، كمصــروف فــي األرب العمان

يتــم تكويــن مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن بموجــب خطــة منافــع تقاعــد محــددة غيــر ممولــة وفقــً لقانــون العمــل   
ــة  ــرات الحالي ــل خدمتهــم فــي الفت ــغ المنافــع المســتقبلية التــي حصــل عليهــا الموظفــون مقاب ــر مبل ــي ويتــم احتســابه مــن خــالل تقدي العمان

والســابقة. يتــم احتســاب االلتــزام باســتخدام طريقــة وحــدة اإلئتمــان المتوقعــة ويتــم خصمــه إلــى قيمتــه الحاليــة.

مخصص إلتزام تفكيك األصول  

يتــم إدراج مخصــص إلتــزام اإلســتغناء عــن األصــول عندمــا يكــون هنــاك إلتــزام حالــي نتيجــة لأصــول التــي تــم تشــييدها علــى األرض بموجــب عقــود   
اإلنتفــاع المبرمــة مــع وزارة اإلســكان، يحتمــل معــه أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفقــات خــارج لمنافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام، ويمكــن تقديــر قيمــة 
المخصــص بصــورة موثــوق منهــا. تتضمــن اإللتزامــات المســتقبلية المقــدرة تكاليــف إزالــة المرافــق وتســوية المناطــق المتأثــرة. يتــم إدراج األصــل 

المقابــل كجــزء مــن المحطــة واآلالت فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويتــم إســتهالكه وفقــً لذلــك.

مخصــص إلتــزام تفكيــك األصــول يمثــل أفضــل تقديــر للقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة المطلوبــة لتســوية اإللتــزام فــي تاريــخ التقريــر بنــاء علــى   
المتطلبــات الحاليــة التفاقيــة حــق االنتفــاع، وذلــك باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدّرة. يتــم خصــم التدفقــات النقديــة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة 
الحالــي الــذي يعكــس المخاطــر المحــددة إللتــزام اإلســتغناء عــن األصــل. تــدرج تجزئــة الخصــم عنــد تكبدهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر واإليــرادات 

الشــاملة األخــرى كتكلفــة تمويــل.

يتــم بشــكل ســنوي مراجعــة التكاليــف المســتقبلية المقــدرة لتفكيــك األصــول، وتعــّدل وفقــً لمــا هــو مالئــم. يتــم التعامــل مــع التغيــرات   
ــل  ــدرج األصــل المتوقــف المقاب ــل للمخصــص، وي ــدرج كتعدي فــي التكاليــف المســتقبلية المقــدرة أو فــي معــدل الخصــم المطبــق مســتقباًل وت
كممتلــكات وآالت ومعــدات. إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن القيمــة الدفتريــة الجديــدة لأصــل غيــر قابلــة للتحصيــل بالكامــل، يتــم إختبــار األصــل 

للتحقــق مــن إنخفــاض القيمــة ويتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة عنــد الضــرورة. 

المخصصات  

يتــم إدراج المخصــص فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام قانونــي أو اســتداللي نتيجــة لحــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن   
يتطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصاديــة لتســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بشــكل موثــوق. المبلــغ المــدرج كمخصــص هــو أفضــل تقديــر 
للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي االعتبــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة بااللتــزام. عندمــا يتــم قيــاس 

ــة. ــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقدي ــي، فــإن القيمــة الدفتري المخصــص باســتخدام التدفــق النقــدي المقــدر لتســوية االلتــزام الحال

اإليرادات  

تتكون اإليرادات الناتجة عن إتفاقية شراء المياه مما يلي:  

رسوم السعة التي تغطي رسوم االستثمار ورسوم التشغيل والصيانة الثابتة، و  

رسوم إنتاج المياه التي تغطي تكاليف تشغيل وصيانة ورسوم الكهرباء.  

تنــص إتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن الشــركة ســتوفر وتبيــع إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ســعة ميــاه مضمونــة والتــي ســتتلقى   
الشــركة مقابلهــا مدفوعــات تعــوض عــن االســتثمارات التــي تــم إجراؤهــا وتكاليــف التشــغيل.

تعتبــر إتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بمثابــة عقــد إيجــار وقــد تــم تصنيفهــا كعقــد إيجــار تشــغيلي   
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16. يتــم االعتــراف بتكاليــف االســتثمار فــي ســعة الميــاه علــى أســاس الســعة المتاحــة وفًقــا للشــروط 
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 16ويتــم  ــرادات إيجــار بموجــب معيــار التقاري ــة المنصــوص عليهــا فــي إتفاقيــة شــراء الميــاه ويتــم معاملتهــا كإي التعاقدي
إدراجهــا بطريقــة القســط الثابــت. يتــم االعتــراف برســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة بنــاًء علــى الســعة المتاحــة وفًقــا للشــروط التعاقديــة 

المنصــوص عليهــا فــي إتفاقيــة شــراء الميــاه.
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اإليرادات )تابع(  

يتــم االعتــراف بإيــرادات إنتــاج الميــاه مــن رســوم إنتــاج الميــاه وتكاليــف الكهربــاء فــي الفتــرة المحاســبية التــي يتــم فيهــا اإلنتــاج والبيــع الفعلييــن   
ــورة للعميــل بالســاعة. يحتــوي العقــد المبــرم مــع العميــل علــى اثنيــن مــن  ــا للعقــد. يحــق للشــركة إصــدار فات للميــاه ويتــم توفيــر الســعة وفًق
اإلنتــاج التــي تعتبــر التزامــات أداء منفصلــة وهمــا إنتــاج / توريــد الميــاه وإتاحــة الســعة المخصصــة. عندمــا تتضمــن العقــود التزامــات أداء متعــددة، 
يتــم توزيــع ســعر المعاملــة علــى أســاس ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء. يتــم تحديــد ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء للشــركة فــي 

العقــد المبــرم مــع العميــل بشــكل منفصــل.

نظــًرا ألن العقــد مــع العميــل يتضمــن توفيــر الميــاه وإتاحــة الســعة بنــاًء علــى معــدل محــدد مســبًقا، يتــم االعتــراف باإليــرادات بالمبلــغ الــذي يحــق   
للشــركة أن تســدد بــه فاتــورة بالتــزام األداء الــذي تــم الوفــاء بــه وفًقــا إلتفاقيــة شــراء الميــاه. يتــم إصــدار فاتــورة للعميــل علــى أســاس شــهري ويتــم 

دفــع المقابــل عنــد تحريــر الفواتيــر.

يتم إدراج المستحق عند إنتاج / تسليم ناتج المياه أو توفير السعة.  

لــدى الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تحــدد التــزام األداء وســعر المعاملــة وتخصيــص ســعر المعاملــة   
ــل  ــل أي مــن أســعار المعامــالت للقيمــة الزمنيــة للنقــود حيــث أن الفتــرة بيــن تحوي ــة. ال تقــوم الشــركة بتعدي ــكل مــن التزامــات األداء المنفصل ل
اإلنتــاج إلــى العميــل والســداد مــن قبــل العميــل ال تتجــاوز ســنة واحــدة ويتــم إجــراء المبيعــات بشــروط ائتمــان متفــق عليهــا ومتماشــية مــع 

ممارســة الصناعــة.

الضرائب  

تتكــون ضريبــة الدخــل مــن الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة. يتــم االعتــراف بمصــروف ضريبــة الدخــل فــي األربــاح والخســائر بإســتثناء مــا يتعلــق ببنــود   
معتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة أو اإليــرادات الشــاملة األخــرى، وفــي هــذه الحالــة يتــم إدراجهــا فــي حقــوق الملكيــة.

الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقعــة المســتحقة الدفــع علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للفتــرة، بإســتخدام معــدالت الضريبــة المعمــول بهــا أو   
الســارية بشــكل جوهــري فــي تاريــخ التقريــر، وأي تعديــل علــى الضريبــة المســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بالفتــرات الســابقة.

يتــم إحتســاب الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة التــزام الميزانيــة العموميــة، علــى أســاس الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لأصــول   
ــب التــي يتــم تحديدهــا. ــة بمعــدالت الضرائ ــة المؤجل ــب. يتــم قيــاس الضريب ــغ المســتخدمة ألغــراض الضرائ ــة والمبال ــر المالي واإللتزامــات ألغــراض التقاري

يتــم االعتــراف بأصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن فــي مقابلهــا إســتخدام   
الفــروق المؤقتــة. تتــم مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي لــم يعــد مــن المحتمــل فيــه تحقيــق 

المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

العمالت األجنبية  

يتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة فــي تاريــخ هــذه المعامــالت. يتــم إعــادة تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة   
بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. تؤخــذ جميــع الفــروق إلــى الربــح أو الخســارة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

ُتستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ضمن حدود ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان.  

األرباح  

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على األسهم كالتزام ويتم خصمها من حقوق الملكية عندما يتم اعتمادها من قبل مساهمي الشركة.  

االستمرارية  

أجــرت إدارة الشــركة تقييًمــا لقــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة وهــي مقتنعــة بــأن الشــركة لديهــا المــوارد لمواصلــة العمــل فــي   
المســتقبل المنظــور. عــالوة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بــأي شــكوك جوهريــة قــد تثيــر شــكوًكا كبيــرة حــول قــدرة الشــركة علــى 

االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. لذلــك، يســتمر إعــداد التوقعــات الماليــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية

ربحية السهم  

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
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لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

االفتراضات الرئيسية  .4

تــم إعــداد التوقعــات الماليــة ألنشــطة الشــركة لأعــوام مــن 2021 إلــى 2026 مــن قبــل إدارة الشــركة بحســن نيــة وبعنايــة واهتمــام، بنــاًء علــى   
االفتراضــات التــي تعتبرهــا مناســبة. لقــد تــم بــذل جهــد دقيــق لتقديــر االســتخدام المســتقبلي لطاقــة المصنــع واإليــرادات ذات الصلــة الناتجــة عــن 
الشــركة علــى أســاس التســهيالت الحاليــة للوصــول إلــى بيــان الربــح أو الخســارة المتوقــع. ومــع ذلــك، ال يمكــن أن يكــون هنــاك يقيــن بشــأن مــدى 

ــت االفتراضــات ســتبقى صالحــة. ــا إذا كان ــج الفعليــة مــع التوقعــات أو م ــق النتائ تطاب

االفتراضات العامة:  

ســتظل جميــع القوانيــن واللوائــح الحاليــة الســارية التــي تحكــم أنشــطة الشــركة كمــا فــي تاريــخ التوقعــات الماليــة ســارية المفعــول، ولــن يتــم    
ســن قوانيــن أو لوائــح جديــدة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى التوقعــات الماليــة.

ال تعكس المعلومات المالية المتوقعة تأثير أي مخاطر تشغيلية أو تجارية ليست ضمن السياق العادي لأعمال.   

سيتم اتباع إدارة األعمال المسؤولة والمختصة.   

ســتكون الشــركة ملتزمــة بجميــع اتفاقياتهــا الهامــة وال يتوقــع ظهــور نزاعــات أو مطالبــات مــن شــأنها التأثيــر بشــكل جوهري علــى التوقعات   
الماليــة.

ستظل الشركة ملتزمة بشروط اتفاقية التسهيالت والعهود المنصوص عليها فيها.  

لم تفترض الشركة أي تأثير إلصالحات ايبور على التوقعات المالية، حيث ال ُيتوقع أن يكون تأثير هذه اإلصالحات كبيًرا.  

ســتظل الشــركة خاضعــة للضريبــة بنــاًء علــى قوانيــن الضرائــب المعمــول بهــا حالًيــا. ومــع ذلــك، لــم تفتــرض الشــركة تأثيــر ضريبــة القيمــة    
المضافــة فــي التوقعــات الماليــة، حيــث مــن غيــر المتوقــع أن يكــون تأثيــر تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوقعــات الماليــة جوهرًيــا.

ســتظل جميــع التراخيــص والموافقــات الحاليــة لتنفيــذ األعمــال ســارية وســيتم الحصــول علــى جميــع التراخيــص اإلضافيــة أو الجديــدة    
المطلوبــة.

ال ُيفترض أن يكون لكوفيد 19 أي تأثير مادي على التوقعات المالية   

تشكل المالحظات المبينة أدناه االفتراضات المحددة في إعداد هذه التوقعات المالية.  

اإليرادات  

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 11٫936  11٫871  11٫848  11٫762  11٫716  11٫626 رسوم السعة اإلنتاجية للمياه

 1٫202  1٫179  1٫160  1٫139  1٫125  1٫055 رسوم ناتج المياه

 5٫995  5٫936  5٫889  5٫819  5٫761  5٫570 رسوم الكهرباء

 18٫251  18٫602  18٫720  18٫897  18٫986  19٫133 

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن الشــركة ســتقوم بتوفيــر الميــاه وبيعهــا إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بســعة إنتاجيــة   
ً الســتثماراتها والتكاليــف التشــغيلية المتكبــدة. ــك، بمــا يمثــل تعويضــ ــة متعاقــد عليهــا، وســتحصل الشــركة علــى دفعــات ماليــة نظيــر ذل مضمون

إن االفتراضات المتعلقة بتدفق اإليرادات مبينة على النحو التالي:  

رسوم السعة اإلنتاجية للمياه  )1

وتتضمن مصروف االستثمار المتعلقة بالسعة اإلنتاجية للمياه ومصروف صيانة وتشغيل السعة اإلنتاجية للمياه.  

رسوم استثمار سعة المياه  

إن مصــروف الســعة اإلنتاجيــة للميــاه مخصــص لتغطيــة االســتثمار الــذي تجريــه الشــركة مثــل خدمــة الديــن والعائــد علــى رأس المــال وســداد   
الضرائــب. ويتــم احتســاب هــذه الرســوم باالســتناد إلــى معــدل رســوم االســتثمار المتعلــق بالســعة اإلنتاجيــة للميــاه وتعديلــه حســب حــاالت عــدم 

الجاهزيــة المخطــط لهــا واالنقطــاع االضطــراري وأي تخفيــض فــي أحمــال المحطــة.
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لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

مصروف الكهرباء  )1

يمثل مصروف الكهرباء المبلغ الذي تحصل عليه الشركة وفقً التفاقية شراء المياه فيما يتعلق باستخدام الكهرباء لتشغيل المحطة.  

يتــم تقديــر رســوم الكهربــاء بنــاًء علــى توقعــات المخرجــات، واســتهالك الطاقــة المحــدد وفًقــا لمعــدالت إتفاقيــة شــراء الميــاه وتعرفــة الكهربــاء   
المتوقعــة. الفتــرة  خــالل 

ــا  ــا وفًق ــاًء علــى عوامــل مؤشــر محــددة تعاقدًي ــاه فــي )1( و )2( أعــاله لتغييــر معــدل التضخــم بن ــل رســوم ســعة الميــاه ومخرجــات المي ــم تعدي ت  
المعروضــة الفتــرات  مــن  فتــرة  لــكل  الميــاه  شــراء  التفاقيــة 

يفترض أن تكون سعة المياه المضمونة المتعاقد عليها لغرض توقعات اإليرادات 11٫708 متر مكعب في الساعة وفًقا التفاقية شراء المياه.  

التكاليف التشغيلية  .2-4

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 5٫995  5٫936  5٫889  5٫819  5٫761  5٫520 تكلفة الكهرباء

ل  2٫785  2٫662  2٫637  2٫910  2٫621  2٫389 دفعات السعة اإلنتاجية المقدمة إلى الُمشغِّ

 1٫202  1٫179  1٫162  1٫140  1٫124  1٫126 رسوم العقد المتغيرة المتعلق بتشغيل المحطة

 205  199  193  187  177  195 التأمين المتعلق بالمحطة

 3٫237  3٫240  3٫250  3٫250  3٫247  3٫236 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 26  26  26  26  26  26 إطفاء أصول حق االستخدام

 41  41  40  41  41  24 تكاليف تشغيلية أخرى

 12٫516  12٫997  13٫373  13٫197  13٫283  13٫491 

طبقــت الشــركة االفتراضــات التاليــة الحتســاب تكاليــف التشــغيل المتوقعــة باســتخدام مؤشــرات األحمــال المتوافقــة مــع االفتراضــات المتعلقــة   
باإليــرادات.

رسوم التشغيل والصيانة الثابتة  )1

يتــم تقديــر تكلفــة التشــغيل والصيانــة الثابتــة بنــاًء علــى معــدل رســوم تشــغيل وصيانــة ســعة الميــاه وفًقــا لعقــد التشــغيل والصيانــة. يتــم   
تطبيــق الرســوم علــى ســعة إنتاجيــة مضمونــة متعاقــد عليهــا، الخاصــة بالمصنــع بعــد تعديلهــا وفًقــا لعــدم التوافــر المجــدول واالنقطــاع 

القســري

رسوم التشغيل والصيانة المتغيرة  )2

يتــم توقــع رســوم التشــغيل والصيانــة المتغيــرة بنــاًء علــى إنتــاج الميــاه )بمــا يتوافــق مــع افتراضــات اإليــرادات( ورســوم تشــغيل وصيانــة إنتــاج   
ــة. ــا لعقــد التشــغيل والصيان الميــاه وفًق

رسوم الكهرباء  )3

تمثــل رســوم الكهربــاء الدفعــات المســتحقة إلــى الجهــة المــزودة للكهربــاء فيمــا يتعلــق باســتخدام الكهربــاء لتشــغيل المحطــة اســتنادًا   
إلــى اتفاقيــة تزويــد الكهربــاء.

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

اإليرادات )تابع(  .1-4

رسوم تشغيل وصيانة سعة المياه  

تــم تصميــم رســوم تشــغيل وصيانــة ســعة الميــاه لتغطيــة التكاليــف الثابتــة لتشــغيل المحطــة وصيانتهــا. علــى غــرار رســوم االســتثمار فــي ســعة   
ــر المجــدول واالنقطــاع القســري. ــا لعــدم التواف ــاه وتعديلهــا وفًق ــة ســعة المي ــى معــدل رســوم تشــغيل وصيان ــاه، يتــم توقعهــا اســتناًدا إل المي

رسوم ناتج المياه  

تــم تصميــم رســوم إنتــاج الميــاه لتغطيــة تكاليــف التشــغيل والصيانــة المتغيــرة إلنتــاج الميــاه التــي يتــم تســليمها. يتــم تقديــر الرســوم بنــاًء علــى   
ناتــج الميــاه ومعــدل رســوم تشــغيل وصيانــة ســعة الميــاه، بافتــراض عامــل تحميــل بنســبة 85% مــن ســعة المصنــع المتاحــة )تــم تعديــل ســعة 

ــة عــدم توفــر مجــدول وانقطــاع قســري للمحطــة(. الميــاه المضمونــة المتعاقــد عليهــا ألي حال
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

مصاريف عمومية وإدارية  .3-4

إن المصاريف العمومية واإلدارية هي مصاريف ذات طبيعة شبه متغيرة ويمكن توقعها بما يتوافق مع خطة األعمال الخاصة بالشركة.  

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 103  102  100  98  106  58 أتعاب مهنية واستشارية

 26  26  26  25  25  22 رسوم وكالة ورسوم سندات أداء

 286  273  260  262  280  276 تكاليف موظفين

 140  137  136  136  134  58 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 414  545  521  522  538  555 

تكاليف تمويل )بالصافي(  .4-4

تكلفة التمويل بعد النظر في تأثير التحوط وأسعار الفائدة في الفترة المتوقعة هي كما يلي:  

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

1٫7481٫7752٫1302٫4642٫5262٫471فائدة على قروض طويلة األجل

684327283242206180فائدة على قرض المساهمين

)128()42(1٫341758454124تسوية مبادلة معدل الفائدة

165158150144136127إطفاء تكلفة تمويل مؤجل

1138894101107114تجزئة الفوائد من تكلفة تفكيك األصول

420000)28(الجزء غير الفعال من أدوات التحوط

383737363636مصروف الفائدة المحمل على التزام عقد إيجار

455556أخرى

4٫0653٫1903٫1533٫1162٫9742٫806

مــن غيــر المتوقــع أن يكــون تأثيــر انتقــال ايبــور كبيــًرا، وبالتالــي لــم يؤخــذ فــي االعتبــار لتوقعــات تكلفــة التمويــل )انظــر المالحظــة 2 - »انتقــال ايبــور«    
و »االفتراضــات العامــة«(.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

الضرائب  .5-4

المعترف بها في األرباح والخسائر  

تخضــع الشــركة لضريبــة الدخــل بمعــدل 15% وفقــً لقوانيــن الضريبــة فــي ســلطنة عمــان. مــن أجــل تحديــد النتيجــة الخاضعــة للضريبــة للســنة،   
ــرادات والمصاريــف. تســتند  تــم تعديــل الربــح المحاســبي ألغــراض الضريبــة. يتضمــن التعديــل ألغــراض الضريبــة البنــود المتعلقــة بــكل مــن اإلي

التعديــالت علــى الفهــم الحالــي لقوانيــن وأنظمــة وممارســات الضرائــب الحاليــة. إن التســوية الضريبيــة هــي كمــا يلــي:

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 2٫313  2٫222  2٫094  1٫704  1٫902  1٫308 الربح قبل الضريبة

196284256315334347ضريبة الدخل بمعدل %15

1034942363127أثر الضريبة على المصاريف غير القابلة للخصم

)22()21(485361316114أصل ضريبي غير معترف به / )معترف به(

-----)592(الضريبة المؤجلة على الفترة السابقة

 352  344  465  614  694  192 الضريبة وفقً لمعدل الضريبة الفعلي

أصول الضريبة المؤجلة  

202120222023202420252026

 ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

47617489105122تسويات القيمة العادلة لتكلفة إزالة األصول
672814898 592  592  592 الخسائر الضريبية )1(

أصول الضريبة المؤجلة معترف بها مباشرة في 
حقوق الملكية

204188179169158139تسويات القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

84384184593010771159

التزام ضريبة مؤجلة

 6٫227  5٫774  5٫272  4٫713  4٫085  3٫377 ممتلكات وآالت ومعدات

لــم يتــم بعــد تقييــم اإلقــرارات الضريبيــة للســنة الماليــة 2016-2020 مــن قبــل األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة. وتــرى اإلدارة أن االلتــزام الضريبــي   
النهائــي بمجــرد تقييمــه للســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون جوهرًيــا للتوقعــات الماليــة

دتهــا  ــل الخســائر الضريبيــة التــي تكبَّ )1( وفًقــا لخطــة التحفيــز االقتصــادي التــي أعلنــت عنهــا وزارة الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان، يحــّق للشــركة أن ُتَرحِّ  
دة مــن الزمــن، ثــم تخصمهــا مــن الدخــل المســتقبلي الخاضــع للضريبــة. أمــا لكافــة الســنوات األخــرى،  فــي الســنة الضريبيــة 2020 لفتــرٍة غيــر محــدَّ

ة خمــس ســنوات اعتبــاًرا مــن الســنة التــي َوَقَعــت تلــك الخســائر فيهــا. يجــوز ترحيــل الخســائر الضريبيــة لمــدَّ
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط  .6-4

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

)930()1٫055()1٫127()1٫195()1٫256()1٫362(القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة االلتزام(

 139  158  169  179  188  204 أصل ضريبي مؤجل

)791()897()958()1٫016()1٫068()1٫158(احتياطي التحوط

نظــًرا لعــدم توفــر القيــم العادلــة المســتقبلية لمقايضــات أســعار الفائــدة، فقــد انعكــس التأثيــر المالئــم لمقايضــات أســعار الفائــدة فــي الســوق   
ــغ  ــم تعديلهــا نســبًيا لتعكــس االنخفــاض فــي المبال ــدة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021، كمــا ت ــة لمقايضــات أســعار الفائ علــى أســاس القيمــة العادل

االســمية للمبــادالت. باإلضافــة إلــى ذلــك، افترضــت الشــركة أن التحــوط ســاري المفعــول طــوال الفتــرة التــي تغطيهــا التوقعــات الماليــة

قروض طويلة األجل - الشريحة أ  

أبرمــت الشــركة فــي 3 مــارس 2016 اتفاقيــة مبادلــة معــدالت أســعار الفائــدة مــع بنــك كريــدي أجريكــول كوربوريــت آنــد انفســتمنت وشــركة   
ميتسوبيشــي يــو إف جــي لــأوراق الماليــة الدوليــة بشــأن تســهيالت القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 2٫24% ســنوًيا. والتــي تنتهــي فــي 
ــة أســعار معــدالت الفائــدة مــع بنــك كريــدت اجريكــول  30 ســبتمبر 2037 باإلضافــة إلــى ذلــك، أبرمــت الشــركة فــي 1 أغســطس 2019 اتفاقيــة مبادل
كوروريــت انفيســتمنت و ميتسوبيشــي يو.اف.جــي ســيكوريتز انترناشــيونال بي.ال.ســي فيمــا يتعلــق بتســهيل القــرض طويــل األجل  - الشــريحة 
أ بمعــدل 3٫027% ســنوًيا.  الــذي ينتهــي فــي 30 ســبتمبر 2021. باإلضافــة الــى ذلــك، دخلــت الشــركة فــي 11 يونيــو 2020 فــي اتفاقيــة مقايضــة أســعار 
الفائــدة مــع شــركة ميتسوبيشــي يــو إف جــي فيمــا يتعلــق بتســهيل القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 1٫1425% ســنوًيا، والتــي تنتهــي 

ــة فــي 30 ســبتمبر 2037. الصالحي
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

ممتلكات وآالت ومعدات  .7-4

األعمال 
المدنية 

واإلنشائية

المحطة 
واآلالت

أنظمة تكنولوجيا أنابيب
المعلومات 

والمعدات 
المكتبية

األثاث 
والتجهيزات

معدات 
النقل

المجموع

ألف ريال التكاليف
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

 ألف ريال
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

 112٫045  18  28  36  26٫982  42٫099  42٫882 1 يناير 2021
 3  -    -    3  -    -    -   اإلضافات

 112٫048  18  28  39  26٫982  42٫099  42٫882 1 يناير 2022
 33  18  -    15  -    -    -   اإلضافات

 112٫081  36  28  54  26٫982  42٫099  42٫882 1 يناير 2023
 10  -    10  -    -    -    -   اإلضافات

 112٫091  36  38  54  26٫982  42٫099  42٫882 1 يناير 2024
 -    -    -    -    -    -    -   اإلضافات

 112٫091  36  38  54  26٫982  42٫099  42٫882 1 يناير 2025
 5  -    -    5  -    -    -   اإلضافات

 112٫096  36  38  59  26٫982  42٫099  42٫882 كما في 31 ديسمبر 2025
 -    -    -    -    -    -    -   اإلضافات

 112٫096  36  38  59  26٫982  42٫099  42٫882 كما في 31 ديسمبر 2026
االستهالك التراكمي
 )8٫329( )18( )28( )36( )1٫706( )3٫828( )2٫713(كما في 31 يناير 2021

 )3٫236( -    -    )1( )669( )1٫502( )1٫064(الرسوم السنوية

 )11٫565( )18( )28( )37( )2٫375( )5٫330( )3٫777(كما في 31 يناير 2022
 )3٫247( )6( -    )6( )669( )1٫502( )1٫064(الرسوم السنوية

 )14٫812( )24( )28( )43( )3٫044( )6٫832( )4٫841(كما في 31 يناير 2023
 )3٫250( )6( )3( )6( )669( )1٫502( )1٫064(الرسوم السنوية

 )18٫062( )30( )31( )49( )3٫713( )8٫334( )5٫905(كما في 31 يناير 2024
 )3٫250( )6( )4( )5( )669( )1٫502( )1٫064(الرسوم السنوية

 )21٫312( )36( )35( )54( )4٫382( )9٫836( )6٫969(كما في 31 يناير 2025
 )3٫240( -    )3( )2( )669( )1٫502( )1٫064(الرسوم السنوية

 )24٫552( )36( )38( )56( )5٫051( )11٫338( )8٫033(كما في 01 يناير 2026
 )3٫237( -    -    )2( )669( )1٫502( )1٫064(الرسوم السنوية

 )27٫789( )36( )38( )58( )5٫720( )12٫840( )9٫097(كما في 31 ديسمبر 2026
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(   .7-4

األعمال 
المدنية 

واإلنشائية

المحطة 
واآلالت

أنظمة أنابيب
تكنولوجيا 
المعلومات 

والمعدات 
المكتبية

األثاث 
والتجهيزات

المجموعمعدات النقل

ألف ريال صافي القيمة الدفترية
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

 ألف ريال
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

ألف ريال 
ُعماني

 100٫483  -    -    2  24٫607  36٫769  39٫105 كما في 31 ديسمبر 2021

 97٫269  12  -    11  23٫938  35٫267  38٫041 كما في 31 ديسمبر 2022

 94٫029  6  7  5  23٫269  33٫765  36٫977 كما في 31 ديسمبر 2023

 90٫779  -    3  -    22٫600  32٫263  35٫913 كما في 31 ديسمبر 2024

 87٫544  -    -    3  21٫931  30٫761  34٫849 كما في 31 ديسمبر 2025

 84٫307  -    -    1  21٫262  29٫259  33٫785 كما في 31 ديسمبر 2026

لــم يتــم افتــراض اســتبعاد أو انخفــاض قيمــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي التوقعــات. تــم احتســاب االســتهالك بمــا يتفــق مــع السياســة   
المحاســبية الموضحــة فــي المالحظــة 3. لــم يتــم افتــراض أي إضافــات كبيــرة خــالل الفتــرة المتوقعــة، باســتثناء اإلضافــات الطفيفــة المتعلقــة 

النقــل. ومعــدات  المعلومــات  بتكنولوجيــا 

107



شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

أصول حق االستخدام  .8-4

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 500  526  531  557  562  588 أصول حق االستخدام

ذمم تجارية مدينة  .9-4

202120222023   202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 1٫594  1٫582  1٫575  1٫560  1٫550  1٫521 ذمم تجارية مدينة

تمثل الذمم المدينة التجارية المبلغ المستحق من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بافتراض أن أيام الذمم المدينة 30 يوما.  

لــم تتحمــل الشــركة أي خســائر انخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة فــي التوقعــات الماليــة. ويســتند هــذا إلــى تقييــم انخفــاض القيمــة   
للشــركة للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 و 2019 و 2020 مــع عــدم وجــود خســارة انخفــاض فــي الذمــم المدينــة التــي تــم االعتــراف بهــا فــي 

كل مــن هــذه الســنوات الثــالث.

إن الذمم المدينة األخرى ال تعد جوهرية ولم يتم إعداد توقعات بشأنها في هذه التوقعات المالية.  

النقد والنقد المعادلة  .10-4

202120222023   202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 3٫242  2٫467  2٫527  2٫358  2٫458  2٫398 نقد لدى بنك

رأس المال  .11-4

يبلــغ رأســمال الشــركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل 7٫552٫200 ريــال عمانــي. تنــازل المســاهمون المؤسســون للشــركة عــن جــزء مــن نســبة   
ــي بقيمــة اســمية  ــً لالكتتــاب العــام المبدئ ــق طــرح عــدد 30٫208٫800 ســهمً عادي مســاهمتهم فــي الشــركة وفقــً للمتطلبــات الرقابيــة عــن طري
تبلــغ 100 بيســة للســهم الواحــد. ولــم يطــرأ أي تغييــر علــى رأســمال الشــركة المصــدر والمدفــوع بالكامــل خــالل فتــرة التوقعــات الماليــة. وتســتحق 
العائــدات مــن االكتتــاب العــام المبدئــي ومصاريــف إصــدار األســهم ذات الصلــة للمســاهمين المؤسســين. وبالتالــي، يعــد االكتتــاب العــام المبدئــي 

ــدًا للشــركة. نقــدًا محاي

االحتياطي القانوني  .12-4

يتطلــب قانــون الشــركات التجاريــة أن يتــم تحويــل 10% مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع إلــى أن يصبــح رصيــد   
االحتياطــي القانونــي مســاويً لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع بالكامــل علــى األقــل. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

قرض طويل األجل  .13-4

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 46٫737  49٫939  53٫039  55٫965  58٫717  61٫513 قرض طويل األجل - الشريحة أ

 15٫579  16٫646  17٫679  18٫654  19٫573  20٫504 قرض طويل األجل - الشريحة ب

 82٫017  78٫290  74٫619  70٫718  66٫585  62٫316 

 )5٫528( )4٫268( )4٫133( )3٫901( )3٫670( )3٫728(ناقصً الجزء المتداول

 78٫289  74٫620  70٫718  66٫585  62٫317  56٫788 

 )710( )838( )973( )1٫117( )1٫268( )1٫425(ناقصً: تكاليف المعاملة غير المطفأة

 56٫078  61٫479  65٫612  69٫601  73٫352  76٫864 الجزء غير المتداول

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة بتاريــخ 3 مــارس 2016 للحصــول علــى تســهيالت قــروض ألجــل تصــل إلــى 96٫569٫734 ريــال عمانــي )251٫156٫655 دوالر   
أمريكــي( تتكــون مــن الشــريحة أ بســعر فائــدة متغيــر بســعر ليبــور بالــدوالر األمريكــي زائــد الهامــش المطبــق. الشــريحة ب بمعــدل فائــدة ثابــت 

يصــل 2٫21% ســنوًيا باإلضافــة إلــى الهامــش المطبــق والتســهيالت االحتياطيــة ويتــراوح الهامــش بيــن 1٫00% و %3٫00.

إن التسهيالت المذكورة أعاله مضمونة برهون قانونية وتجارية شاملة على جميع أصول الشركة.  

قرض طويل األجل )تابع(  .13-4

تحتــوي تســهيالت القــروض ألجــل علــى بعــض التعهــدات المتعلقــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالتصفيــة واالندمــاج وإبــرام اتفاقيــات جديــدة جوهريــة   
والرهــن الســلبي وبيــع األصــول ومنــح القــرض والضمــان واالســتحواذ علــى األصــول الرأســمالية ونســبة تغطيــة خدمــة الديــون وتغييــر األعمــال وغيــر 

ذلــك، والتــي ينبغــي علــى الشــركة االلتــزام بهــا.

تسدد تسهيالت القرض ألجل على أقساط نصف سنوية مستحقة من 30 سبتمبر 2018 حتى 30 سبتمبر 2037.   
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

قرض المساهمون  .14-4

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة دبليــو جــي تــاول ش.م.م بتاريــخ 3 مــارس 2016 للحصــول علــى تســهيالت قــرض مســاهمين غيــر مضمــون. كمــا   
ــه.اس وشــركة  ــات مــع شــركة اي-انفايرونمنــت انفيســتمنتس ميــدل ايســت ليمتــد وشــركة ســويز انترناشــيونال اس.اي أبرمــت الشــركة اتفاقي

كهربيــل م.م.ح فــي 9 ســبتمبر 2019 للحصــول علــى تســهيالت قــروض مســاهمين غيــر مضمونــة.

202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 3٫571  3٫413  4٫137  4٫744  5٫532  6٫300 قرض المساهمين 

 )405( )425( )456( )493( )538( )591(تسوية القيمة العادلة

 5٫709  4٫994  4٫251  3٫681  2٫988  3٫166 

 -    -    )725( )607( )788( )768(ناقصً: الجزء المتداول

 4٫941  4٫206  3٫644  2٫956  2٫988  3٫166 

يجــوز للشــركة ســداد هــذه القــروض كليــً أو جزئيــً فــي أي وقــت وفقــً لشــروط وأحــكام مســتندات التمويــل ووفًقــا آليــة ســداد الديــون والفوائــد   
حســب أهميتهــا، التــي ســيتم تطبيقهــا علــى الفــور بمجــرد االنتهــاء مــن االكتتــاب العــام المبدئــي. يتــم تحميــل فائــدة علــى التســهيالت بمعــدل 
ثابــت بواقــع 4٫6% ســنوًيا اعتبــارًا مــن 31 مــارس 2020 فصاعــدًا. تقيــس الشــركة قــرض المســاهمين بالقيمــة العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي. 
ــة، كاحتياطــي لقــرض  ــدات قــرض المســاهمين المســتلم وقيمتــه العادل ــذي يمثــل الفــرق بيــن عائ ــة، ال يتــم االعتــراف بالفــرق فــي القيمــة العادل
المســاهمين ضمــن حقــوق الملكيــة مــع زيــادة مقابلــة فــي التــزام قــروض المســاهمين. الحقــً، يتــم إطفــاء هــذه القــروض باســتخدام معــدل الفائــدة 
الفعلــي فــي الســوق ويتــم تعديــل الفــرق بيــن الفائــدة التعاقديــة والهامــش المحّمــل علــى األربــاح أو الخســائر مــن احتياطــي قــروض المســاهمين 

إلــى األربــاح المحتجــزة ضمــن حقــوق الملكيــة.

التزام عقد إيجار   .15-4

أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار مــع وزارة اإلســكان بتاريــخ 2 مــارس 2016 فيمــا يتعلــق بــاألرض المســتخدمة للمحطــة، وهــي صالحــة لمــدة 25 عاًمــا )راجــع   
إيضــاح 1(. يمكــن تمديــد عقــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار فــي 1 يونيــو 2016 فيمــا يتعلــق 

بمقــر المكتــب وهــي ســارية لمــدة عاميــن.

 202120222023202420252026

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

إجمالي التزامات عقد اإليجار المرتبطة بأصول 
 1٫364  1٫364  1٫405  1٫446  1٫487  1٫528 حق االستخدام

إجمالي التزامات عقد اإليجار المرتبطة بأصول 
 )779( )763( )809( )834( )880( )906(حق االستخدام 

 622  607  612  596  601  585 

إن أجل استحقاق التزام عقد اإليجار هو على النحو التالي:  

 52  52  52  52  52  52 أقل من سنة واحدة

 533  549  544  560  555  570 أكثر من سنة
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول التوقعات المالية 

لكل سنة من السنوات الست التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

االفتراضات الرئيسية )تابع(  .4

مخصص التزامات تفكيك األصول  .16-4

وفقــً التفاقيــة حــق االنتفــاع، يتعيــن علــى الشــركة إعــادة موقــع المحطــة إلــى حالتــه األصليــة قبــل انتهــاء مــدة حــق االنتفــاع. إن المــدة األوليــة هــي   
25 عامــً اعتبــارًا مــن 2 مــارس 2016 وهــي قابلــة للتجديــد لمــدة 25 عامــً أخــرى.

بســبب طبيعــة االلتــزام طويلــة األجــل، فــإن أكبــر قــدر مــن الشــكوك فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التي ســيتم تكبدهــا. افترضت الشــركة أنه   
ســتتم تســوية الموقــع باســتخدام التكنولوجيــا والمــواد المتوفــرة حاليــً. تــم تزويــد الشــركة بمجموعــة مــن النتائــج الممكنــة المعقولــة للتكلفــة 
اإلجماليــة، ممــا يعكــس افتراضــات مختلفــة حــول تســعير المكونــات الفرديــة للتكاليــف. وقــد تــم إجــراء التقديــر علــى أســاس تقريــر مســتقل مــن 

قبــل استشــاري مهنــي. تــم احتســاب المخصــص باســتخدام معــدل خصــم قــدره %6٫5.

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .17-4

202120222023202420252026
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
 360  347  349  375  355  342 مستحق إلى أطراف ذات صلة 

 594  632  640  592  474  425 فائدة مستحقة على قروض ألجل
 480  474  496  553  644  682 مصاريف أخرى مستحقة

 1٫449  1٫473  1٫520  1٫485  1٫453  1٫434 

تمثــل المبالــغ المســتحقة ألطــراف ذات عالقــة مــا يلــي: )1( المبالــغ المســتحقة لمقــاول التشــغيل والصيانــة والتــي مــن المتوقــع أن تكــون مســتحقة   
الدفــع 30 يوًمــا؛ و 2( الفائــدة المتراكمــة علــى قــرض المســاهمين والتــي تتعلــق بفائــدة اســتحقاق شــهري نوفمبــر وديســمبر حيــث يتــم دفــع 

الفائــدة مرتيــن ســنوًيا فــي أكتوبــر وأبريــل مــن كل عــام وفًقــا لشــروط اتفاقيــة قــرض المســاهمين.

تمثــل الفائــدة المســتحقة علــى القــروض ألجــل الفوائــد المدفوعــة لأشــهر مــن أكتوبــر إلــى ديســمبر حيــث يتــم دفــع الفائــدة علــى القــرض ألجــل   
مرتيــن فــي الســنة فــي ســبتمبر ومــارس مــن كل عــام وفًقــا لشــروط اتفاقيــة التســهيالت.

تشــمل المصاريــف األخــرى المســتحقة بشــكل رئيســي مــا يلــي: 1( المبالــغ المســتحقة لشــركة كهربــاء مــزون ش.م.ع.م مقابــل رســوم الكهربــاء،   
والتــي مــن المتوقــع أن يتــم دفعهــا علــى افتــراض أن األيــام المســتحقة الدفــع 30 و 2( اســتحقاق تســويات المبادلــة لأشــهر مــن أكتوبــر إلــى 

ديســمبر حيــث يتــم دفعهــا مرتيــن ســنوًيا فــي ســبتمبر ومــارس مــن كل عــام وفًقــا لشــروط اتفاقيــات مقايضــة أســعار الفائــدة.

ربحية السهم األساسية  .18-4

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية عــن طريــق قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى المســاهمين علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة   
خــالل الســنة.

202120222023202420252026
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
ألف ريال 

عماني
 1٫962  1٫880  1٫628  1٫091  1٫207  1٫113 ربح السنة

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
 75٫522  75٫522  75٫522  75٫522  75٫522  60٫469 السنة )ألف سهم(

18٫416٫014٫421٫624٫926٫0ربحية السهم األساسية )بالبيسة العمانية(

تعكــس األرقــام تجزئــة األســهم )عشــرة عــن كل ســهم( مــن خــالل التغيــر فــي القيمــة االســمية )مــن 1 ريــال ُعمانــي إلــى 100 بيســة للســهم الواحــد(   
وزيــادة عــدد األســهم فــي فبرايــر 2021.

سعر صرف العمالت األجنبية  .19-4

إن افتراضات أسعار الصرف المتعلقة بتحويل الدوالر األمريكي إلى الريال الُعماني والتي ُتفهم ضمنًيا في التوقعات هي على النحو التالي:  

1 دوالر أمريكي = 0٫3845 ريال عماني  

افترضت الشركة أن سعر الصرف هذا سيظل ثابًتا طوال الفترة التي تغطيها التوقعات المالية  
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الفصل الخامس عشر

سياسة توزيع األرباح

تتســاوى األســهم المطروحــة عبــر االكتتــاب العــام - طبًقــا للنظــام األساســي - مــع جميــع األســهم األخــرى فــي جميــع الحقــوق المرتبطــة باألربــاح التــي قــد 
يتــم اإلعــالن عنهــا ودفعهــا فيمــا يتعلــق بالســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 وأيــة أربــاح عــن الســنوات التاليــة، وســيتم بعــد االكتتــاب العــام 
تعديــل ســجل مســاهمي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش م ع م لكــي يتســنى للمســاهمين الجــدد اســتالم أيــة 

أربــاح قــد يتــم اإلعــالن عنهــا.

سياسة توزيع األرباح

قدمــت إدارة الشــركة مقترحــً قضــى بضــرورة اتبــاع سياســة ســائغة لتوزيــع األربــاح شــريطة ســداد الديــون وااللتزامــات المرتبطــة بنفقــات رأس المــال 
العامــل ونفقــات التشــغيل، قــد يتأثــر مقــدار األربــاح الســنوية وقــرار توزيــع األربــاح فــي أي ســنة مــن الســنوات بمجموعــة مــن العوامــل منهــا؛ مســتقبل 
نشــاط الشــركة وأداؤهــا المالــي ومــدى توفــر النقــد الحــر لديهــا والتعهــدات الناشــئة بموجــب مســتندات التمويــل والنظــرة المســتقبلية لقطــاع الكهرباء. 

تخضــع سياســة توزيــع األربــاح بشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه للقيــود المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي للشــركة وأحــكام 
وشــروط اتفاقيــات التســهيالت  وذلــك علــى النحــو الــوارد أدنــاه:

علــى مجلــس إدارة الشــركة أن يقتطــع مــن األربــاح الصافيــة لــكل ســنة ماليــة - بعــد خصــم الضرائــب - نســبة )10%( عشــرة فــي المائــة لتكويــن    
احتياطــي قانونــي إلــى أن يبلــغ ثلــث رأس مــال الشــركة علــى األقــل، ويجــوز اســتخدام هــذا االحتياطــي فــي تغطيــة خســائر الشــركة، وفــي زيــادة رأس 
مالهــا عــن طريــق إصــدار أســهم، وال يجــوز توزيعــه كأنصبــة أربــاح علــى المســاهمين إال فــي حالــة قيــام الشــركة بتخفيــض رأس مالهــا علــى أال يقــل 

االحتياطــي القانونــي عــن ثلــث رأس المــال بعــد التخفيــض.

وال يجــوز إجــراء أي توزيــع إال مــن األربــاح الصافيــة بعــد خصــم جميــع التكاليــف الالزمــة وتجنيــب اإلســتهالكات واالطفــاءات والمخصصــات واالحتياطيــات    
التــي يجــب تجنيبهــا بمــا فــي ذلــك مــا تخصصــه الشــركة مــن األربــاح لزيــادة رأس مالهــا.

يجــوز توزيــع مــا تبقــى مــن أربــاح علــى المســاهمين كأنصبــة أربــاح إضافيــة أو ترحيلهــا للســنة التاليــة بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة وموافقــة    
المســاهمين مــن خــالل الجمعيــة العامــة العاديــة عليهــا. 

ُتفــرض قيــود علــى دفــع أيــة أربــاح بســبب آليــة دفــع الديــون والفوائــد حســب أهميتهــا وأولويتهــا طبًقــا التفاقيــة التســهيالت والترتيبــات وطبقــا آلليــة    
دفــع الديــون حســب أهميتهــا حســبما يتــم االتفــاق عليــه فــي شــأن القــروض الثانويــة التــي منحهــا المســاهمون البائعــون المذكــورة بشــيء مــن 

التفصيــل فــي الفصــل الثانــي عشــر بعنــوان "تكلفــة المشــروع ومصــادر التمويــل".

وبعــد أن تفــي الشــركة بمتطلبــات خدمــة الديــن الممتــاز علــى النحــو الــوارد فــي الفصــل الثانــي عشــر بعنــوان "تكلفــة المشــروع ومصــادر التمويــل"    
ســتدفع مــن التدفقــات النقديــة حســب الترتيــب اآلتــي وحتــى ســداد كامــل مســتحقات المســاهمين طبقــا لقــروض المســاهمين:

أوال: ســتدفع الشــركة إلــى حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين أنصبــة األربــاح أو التوزيعــات األخــرى علــى جميــع المســاهمين بقيمــة 906٫264  ) أ( 
ريــاال عمانيــا فــي كل ســنة ميالديــة طبقــا لتوقعــات الشــركة للســنوات الماليــة مــن عــام 2022 إلــى عــام 2026، انظــر الفصــل الرابــع عشــر بعنــوان 

"التوقعــات الماليــة"، وســتدفع فــي كل ســنة ميالديــة بعــد الســنة الماليــة 2026 مبلغــا قــدره 906٫264.

ثانيا: ستدفع الشركة إلى حساب سداد قروض المساهمين المؤسسين أصل الدين من قروض المساهمين والفوائد المترتبة عليه. ) ب( 

تحويــل مــا ُيتبقــى مــن التدفقــات النقديــة إلــى حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين لتوزيعهــا علــى جميــع المســاهمين بعــد ســداد قــروض  ) ج( 
المســاهمين بالكامــل.

وتحــول المبالــغ إلــى حســابات التوزيــع الفرعيــة )حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين وحســاب ســداد قــروض المســاهمين المؤسســين( طبقــا آلليــة 
دفــع الديــون حســب أهميتهــا المذكــورة أعــاله بنحــو مــن التفصيــل طبقــا للقانــون المعمــول بــه متــى توفــر النقــد بعــد تلبيــة متطلبــات خدمــة الديــن 

الممتــاز.

ووفقــا لشــروط اتفاقيــة قــروض المســاهمين المعدلــة التــي أعيــد صياغتهــا وتــم توقيعهــا مــن المســاهمين البائعيــن، فــي حــال حــدوث نقــص، وذلــك 
علــى النحــو المحــدد فــي الفصــل الثانــي عشــر بعنــوان "تكلفــة المشــروع ومصــادر التمويــل" قبــل تحويــل أي مبلــغ إلــى حســاب ســداد قــروض المســاهمين 
المؤسســين وجــب تحويــل مبالــغ إضافيــة مــن التدفقــات النقديــة المتوفــرة للتوزيــع إلــى حســاب التوزيعــات الخاصــة بالمســاهمين فــي الســنة أوالســنوات 

التاليــة لتغطيــة العجــز.

دفعــت الشــركة أولــى توزيعــات األربــاح علــى المســاهمين بقيمــة 1٫146 مليــون ريــال عمانــي فــي 28 أكتوبــر 2019، وتعتــزم توزيــع أنصبــة أربــاح نقديــة علــى 
المســاهمين )أربــاح نقديــة( وذلــك بعــد االكتتــاب العــام وطــوال عمــر المشــروع ولفتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه، خاضعــا لموافقــة المســاهمين 
مــن خــالل جمعيــة عامــة عاديــة ومــن المتوقــع أن يتــم اإلعــالن عــن توزيعــات األربــاح مرتيــن فــي الســنة الماليــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة 
التســهيالت علــى أن تــوزع أنصبــة األربــاح ألول مــرة - كمــا هــو متوقــع  - بعــد االكتتــاب العــام فــي إبريــل 2022 وأن تــوزع أنصبــة األربــاح لثانــي مــرة  فــي أكتوبــر 

2022، ثــم تــوزع بعــد ذلــك مرتيــن فــي الســنة يكونــان فــي إبريــل وأكتوبــر.
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نشرة إصدار أسهم

ويوضــح الجــدول أدنــاه توقعــات األربــاح المقــدرة التــي ســيتم اإلعــالن عنهــا مــن قبــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى المســاهمين بنــاء علــى التوقعــات 
الماليــة الــواردة فــي الفصــل الرابــع عشــر مــن هــذه النشــرة بعنــوان »التوقعــات الماليــة«.

أنصبة األرباح لكل سهم )بيسة(إجمالي مبلغ األرباح )مليون ريال عماني(التاريخ المتوقع إلعالن توزيعات أنصبة األرباح

0٫456إبريل 2022

0٫456أكتوبر 2022

0٫456إبريل 2023

0٫456أكتوبر 2023

0٫456إبريل 2024

0٫456أكتوبر 2024

0٫456إبريل 2025

0٫456أكتوبر 2025

0٫456إبريل 2026

0٫456أكتوبر 2026
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الفصل السادس عشر

التقييم ومبررات تسعير السهم

نظرة عامة

يعتمــد تســعير االكتتــاب العــام للشــركة علــى عوامــل نوعيــة وكميــة مختلفــة وذلــك علــى أســاس قــوة الشــركة التنافســية، وتضــع األســاس لتقديــم 
ــة الثابتــة إلــى المســاهمين. يمكــن إيجــاز نقــاط القــوة الرئيســية فــي الشــركة فــي المجموعــات األربــع التاليــة:  التدفقــات النقدي

إطار عمل تعاقدي محدد جيًدا   )1(

مؤسسو مشروع ومشغلون أقوياء يتمتعون بسمعة جيدة   )2(

أهمية استراتيجية للمحطة وتقنيات حديثة ذات كفاءة  )3(

القوة المالية  )4(

ويرد فيما يلي أدناه شرح ومناقشة مستفيضة لكل مجموعة من المجموعات األربع المشار إليها أعاله. 

إطار عمل تعاقدي محدد جيًدا:
تدفقات نقدية ثابتة وموثوقة حتى عام 2038، وحتى في حاالت تقلب الطلب على المياه  

دخلــت الشــركة فــي اتفاقيــة لشــراء الطاقــة لمــدة 20 عاًمــا )تنتهــي فــي إبريــل 2038( مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه المملوكــة مــن قبــل 
حكومــة ســلطنة عمــان ولديهــا ســجل حافــل مــن المدفوعــات التعاقديــة لشــركات خدمــات مماثلــة فــي ســلطنة عمــان، مــن خــالل اتفاقيــة شــراء الميــاه 
طويلــة األجــل، أصبــح لــدى الشــركة إطــار تعاقــدي راســخ يضمــن حمايــة التدفقــات النقديــة ضــد األحــداث الســلبية مثــل الصدمــات المحتملــة للطلــب علــى 
الميــاه خــالل فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه. وبموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه، تتلقــى الشــركة رســوم الســعة مــن الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
علــى أســاس جاهزيــة المحطــة بغــض النظــر عــن كميــة الميــاه المــوردة وهــذا ُيكســب الشــركة مرونــة فــي مواجهــة تقلبــات الطلــب خــالل فتــرة اتفاقيــة 

شــراء الميــاه.

اتفاقية تشغيل وصيانة طويلة األمد مع المشغل تعتمد على خبرة المساهمين المؤسسين في التشغيل والصيانة  

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة لمــدة 20 ســنة مــع شــركة ســويز ش م م وهــي تخضــع لســيطرة أحــد مؤسســي المشــروع ممــا يجمــع األطــراف 
ــح بمــا يضمــن تشــغيل المحطــة بكفــاءة. وُتشــغل المحطــَة شــركة ســويز ش م م التابعــة لســويز جــروب؛ وهــي إحــدى الشــركات  علــى توافــق المصال
التابعــة لشــركة ســويز اس ايــه، الرائــدة عالميــا فــي مجــال تحليــة الميــاه. وقــد أنشــأت شــركة ســويز اس ايــه ومجموعــة شــركاتها مــا يزيــد عــن 3٫300 محطــة 
للتحليــة علــى مســتوى العالــم بســعة إجماليــة بلغــت 13٫250٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم، ولديهــا خبــرة فــي تشــغيل محطــات التحليــة المســتدامة والتــي 
اكتســبتها علــى مــدار 50 ســنة. وقــد ُمنحــت ســويز اس ايــه ومجموعــة شــركاتها خــالل اإلثنــي عشــر ســنة الماضيــة 20 جائــزة تمنحهــا »جوائــز الميــاه 

العالميــة« وذلــك لتفوقهــا عالميــا فــي مجــال التحليــة ومعالجــة الميــاه.

ــرات واســعة فــي المجــال، ولهــم ســمعة حســنة  ــن لديهــم ســجل حافــل وخب ــرات المؤسســين الذي ــا وتســتفيد مــن خب ــدار شــركة التشــغيل محلي وُت
فــي المنطقــة وســجل حافــل بمشــاريع محطــات التحليــة المماثلــة. لمزيــد مــن المعلومــات عــن المؤسســين يرجــى االطــالع علــى الفصــل العاشــر "وصــف 
ت مــن المخاطــر المتعلقــة بالتشــغيل والصيانــة،  الشــركة ونظــرة عامــة علــى األعمــال". وقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة وبالتالــي حــدَّ

وتتوقــع الشــركة أن تفــي للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بأهــداف مســتويات الجاهزيــة وأن تمنــع حــدوث تعطــل المحطــة.

مؤسسون أقوياء يتمتعون بسمعة جيدة:

  مؤسسون يتمتعون بخبرة واسعة وسجل حافل 

يــؤازر الشــركة مؤسســون يتمتعــون بخبــرة واســعة فــي مجــال تنفيــذ مشــروعات كبيــرة ومعقــدة لمحطــات الميــاه والطاقــة المســتقلة علــى المســتوى 
العالمــي، وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وفــي ســلطنة عمــان. ومــن الجديــر بالذكــر أن المســاهمين البائعيــن ســيحتفظون بنســبة مســاهمته 

فــي الشــركة بواقــع 60% وذلــك عقــب االنتهــاء مــن االكتتــاب العــام:

شــركة آي إنفايرونمنــت إنفســتمنتس ميــدل ايســت ليمتــد، هــي شــركة خاصــة محــدودة ُأسســت بموجــب قوانيــن إنجلتــرا، وهــي مملوكــة بالكامــل   -
مــن قبــل إيتوتشــو جــروب. وُتعــد إيتوتشــو مــن الشــركات الرائــدة عالميــا فــي مجــال التجــارة واالســتثمار، وتقــوم بمشــاريع أساســية اجتماعيــة؛ كإنشــاء 
الســكك الحديديــة، والجســور، والطرقــات، ومحطــات تحليــة ميــاه البحــر، وغيرهــا مــن المحطــات لمعالجــة الميــاه. وبخبرتهــا التــي تزيــد علــى 30 عامــا 
فــي األعمــال المتصلــة بالميــاه والبيئــة، تواصــل اليــوم إيتوتشــو توســعة إمكاناتهــا فــي الشــرق األوســط بالقيــام بأعمــال أخــرى تتصــل بقطــاع الميــاه 
باإلضافــة إلــى تحليــة الميــاه. ويتضمــن نطــاق أعمالهــا توفيــر الخدمــات الكاملــة فــي مناطــق االمتيــاز، والتخصيــص، وميــاه الشــرب، ومعالجــة ميــاه 
الصــرف الصحــي، ومشــروعات التملــك والتشــغيل والبيــع، وخدمــات عقــود التصميــم والشــراء والبنــاء، وخدمــات التشــغيل والصيانــة. وشــركة 
إيتوتشــو عبــارة عــن مجموعــة شــركات عالميــة موزعــة فــي 63 دولــة ومقرهــا الرئيــس فــي طوكيــو باليابــان. وتشــغل الشــركة مــا يقــرب مــن 4319 
موظفــا فــي العالــم، وإيراداتهــا الموحــدة قــد بلغــت فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي مــارس 2020  مــا يقــرب مــن 11 تريليــون يــن يابانــي، وهــي مســجلة 

فــي بورصــة األوراق الماليــة بطوكيــو ورأســمالها الســوقي يقــدر بنحــو 5٫6 تريليــون يــن يابانــي تقريبــا.
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توظــف شــركة ســويز اس ايــه ومجموعــة شــركاتها 90٫000 موظفــا فــي خمــس قــارات مختلفــة، وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة عالميــا فــي مجــال إدارة   -
ــات بمــا يمكــن المــدن والصناعــات مــن تعظيــم االســتفادة مــن إدارة مواردهــم  المــوارد المســتدامة الذكيــة؛ فهــي توفــر حلــول إدارة الميــاه والنفاي
وتعزيــز األداء البيئــي واالقتصــادي بمــا يتماشــى مــع المعاييــر التنظيميــة وإمكانــات التقنيــات الرقميــة والحلــول المبتكــرة. وتعالــج شــركة ســويز اس 
ايــه ومجموعــة شــركاتها مــا يزيــد عــن 45 مليــون طــن مــن المخلفــات فــي كل ســنة، وتنتــج 4٫4 مليــون طــن مــن المــواد الخــام الثانويــة و 7٫7 تيــرا واط 
فــي الســاعة مــن الطاقــة المتجــددة. وتؤمــن مــوارد الميــاه وتوفــر خدمــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لعــدد 66 مليــون شــخص، كمــا أنهــا ُتعيــد 
اســتخدام 1٫1 مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف الصحــي. وقــد بلغــت إيــرادات ســويز اس ايــه ومجموعــة شــركاتها  فــي عــام 2020 نحــو 17٫2 مليــار يــورو. 

وتبلــغ أســهم رأس مــال ســويز اس ايــه 12٫6 مليــار يــورو. 

شــركة كاهرابيــل م م ح، هــي مؤسســة منطقــة حــرة ُأسســت بموجــب قوانيــن المنطقــة الحــرة لمطــار دبــي، وهــي جــزء مــن جــروب إنجــي، وهــي   -
توفــر الحلــول الفعالــة والمبتكــرة إلــى الحكومــات والمجتمعــات والمــدن واألعمــال وذلــك بنــاء علــى خبرتهــا فــي أربعــة قطاعــات أساســية: إنتــاج الطاقــة 

المســتقلة، الطاقــة المتجــددة، الغــاز الطبيعــي، وخدمــات كفــاءة الطاقــة.

ــة. ويبلــغ رأس مالهــا الســوقي 28 مليــار يــورو  وصلــت إيراداتهــا فــي عــام 2018 إلــى 60٫6 مليــار يــورو، وبقــوى عاملــة بلغــت 170٫000 موظــف فــي 70 دول  
تقريبــا. وُتعــد شــركة إنجــي مرجعــا عالميــا فــي الطاقــة منخفضــة الكربــون والخدمــات المتعلقــة بهــا، وهــي ملتزمــة وموظفوهــا وعمالؤهــا وشــركاؤها 
وأصحــاب المصالــح فيهــا بتســريع وتيــرة االنتقــال إلــى بيئــة تتــم فيهــا معادلــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وذلــك مــن خــالل خفــض اســتهالك 
الطاقــة وحلــول صديقــة للبيئــة. وقــد اســتلهمت مــن الغــرض الــذي تصبــوا إليــه مــا يعــزز أداءهــا االقتصــادي بتأثيــر إيجابــي علــى األشــخاص والكوكــب، 

فهــي تســتخدم أعمالهــا األساســية )أنشــطة الغــاز والطاقــة المتجــددة والخدمــات المتعلقــة بهــا( لتقديــم حلــول تنافســية إلــى عمالئهــا.

وتحظــى شــركة إنجــي بمحفظــة اســتثمارية فــي الســلطنة مــن خــالل نظــام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بمــا تملكــه مــن أســهم فــي   
محطــة بــركاء 2 للميــاه والطاقــة المســتقلة ومحطــة صحــار 1 للميــاه والطاقــة المســتقلة. ولهــا أيضــا حصــص فــي محطــات الطاقــة المســتقلة فــي 
الرســيل والكامــل وبــركاء 3 وصحــار 2. ومــن الجديــر بالذكــر أن المجموعــة تملــك مــا نســبته 70% فــي شــركة ســويز-تراكتبل للعمليــات والصيانــة عمــان 
ش م م )ســتومو(، وهــي أكبــر الشــركات العاملــة فــي ســلطنة عمــان فــي مجــال تقديــم خدمــات التشــغيل والصيانــة المتخصصــة فــي قطــاع الطاقــة.

تعــد شــركة دبليــو جــي تــاول ش م م إحــدى أكبــر مجموعــة شــركات فــي الســلطنة ِلمــا لهــا مــن أنشــطة فــي ســبعة مجــاالت مهمــة: التعزيــز،   -
والهندســة، واإلنشــاءات، والعقــارات، والخدمــات والتجــارة، والمنتجــات االســتهالكية، وتجــارة الســيارات. وللشــركة أعمــال فــي بقيــة دول الخليــج وفــي 
الهنــد، ولهــا مشــاريع شــراكة ناجحــة فــي العقــارات والســلع ســريعة االســتهالك، واإلنشــاءات، والتصنيــع، والهندســة، والخدمــات الصناعيــة وخدمــات 

ــع. التوزي

لمزيد من المعلومات حول مؤسسي المشروع يرجى الرجوع إلى الفصل السابع بعنوان »بيانات المساهمين في الشركة«.

أهمية إستراتيجية للمحطة وتقنية فعالة: 

  المحطة األكبر في سلطنة عمان التي تعمل بتقنية التناضح العكسي الكائنة في موقع واحد

هــي المحطــة األكبــر فــي ســلطنة عمــان التــي تعمــل بتقنيــة التناضــح العكســي بســعة قدرهــا 281٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم )أي مــا يعــادل 61٫8 مليــون 
جالــون إمبراطــوري فــي اليــوم(، وتمثــل مــا نســبته 23% مــن إجمالــي الطلــب علــى الميــاه فــي ســلطنة عمــان وذلــك حســب بيــان الشــركة العمانيــة لشــراء 

الطاقــة والميــاه لســبع ســنوات - إصــدار )2019م - 2025م(. وبمــا أن المحطــة تقــع فــي واليــة بــركاء فســتكون رافــدا أساســيا للميــاه لمدينــة مســقط.

  تقنية موثوقة في تحلية المياه بنظام التناضح العكسي

حققــت المحطــة معــدالت أداء ممتــازة مــن حيــث مســتوى التشــغيل وهــو مــا يقــوم دليــًلا علــى التشــغيل الفعــال للمحطــة منــذ تشــغيلها تجاريــا، 
والتقنيــة ال تحتــاج لعملهــا ســوى الكهربــاء. وقــد تــم تجهيــز المحطــة بتقنيــة تعويــم الهــواء المــذاب كنظــام للتحليــة األوليــة وقــد صمــم إلزالــة المــواد 
الصلبــة مــن ميــاه البحــر المســحوبة وجعــل المحطــة قــادرة علــى معالجــة الميــاه بكفــاءة أثنــاء المــد األحمــر أو حتــى أثنــاء ظاهــرة تكاثــر الطحالــب أو 

ــاه البحــر بالنفــط. الظواهــر األخــرى كتلــوث مي
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القوة المالية:

ُتظهــر البيانــات الماليــة المتوقعــة للشــركة أداًء مالًيــا ثابًتــا؛ والســبب، وجــود إطــار تعاقــدي محــدد بشــكل جيــد لمحطــة توظــف تقنيــة فعالــة ويديرهــا 
مؤسســون وشــركة تشــغيل مــن ذوي الخبــرة مــع ســجل حافــل باإلنجــازات.

نورد فيما يلي البيانات المالية التاريخية المتوقعة للشركة:

2018 العناصر المالية الرئيسية 
فعلي

 2019
فعلي

 2020
فعلي

 2021
متوقع

 2022
متوقع

 2023
متوقع

 2024
متوقع

 2025
متوقع

 2026
متوقع

10٫217٫017٫418٫318٫618٫718٫919٫019٫1إيرادات التشغيل )مليون ر.ع(

0٫8%0٫5%0٫9%0٫6%1٫9%4٫9%2٫3%66٫0%لم تعلننسبة النمو

3٫90٫10٫21٫11٫21٫11٫61٫92٫0صافي الربح )مليون ر.ع(

4%15%49%-10%8%398%لم تعلنلم تعلنلم تعلننسبة النمو

125٫9113٫9109٫2105٫8102٫799٫396٫393٫290٫8إجمالي األصول )مليون ر.ع(

إجمالي حقوق المساهمين )مليون 
ر.ع( )1(

4٫43٫23٫511٫912٫312٫513٫314٫315٫3

109٫8106٫1100٫488٫383٫879٫474٫970٫065٫9إجمالي الديون )مليون ر.ع( )2( 

نسبة الدين إلى حقوق 
المساهمين)2( )1(

7٫46٫86٫35٫64٫94٫3لم تعلنلم تعلنلم تعلن

النسبة المئوية للعائد على حقوق 
المساهمين )%()1(

12٫8%13٫2%12٫3%8٫7%9٫8%9٫4%6٫5%4٫2%لم تعلن

2٫2%2٫0%1٫7%1٫1%1٫2%1٫1%0٫2%0٫1%3٫1%عوائد األصول)3(

3٫51٫41٫31٫31٫81٫71٫91٫92٫1معدل تغطية الفائدة)4(

ُعدلت حقوق المساهمين الحتياطيات التحوط واحتياطيات قروض المساهمين.  )1(

يتضمن الدين قروض المساهمين.  )2(

ُتحسب عوائد األصول كصافي أرباح السنة مقسومة على إجمالي األصول.  )3(

قروض المساهمين وقروض تجسير األسهم مشمولة بالفائدة.  )4(

  القيمة في فترة ما بعد انتهاء اتفاقية شراء المياه

وفًقــا لالستشــاري كيــه 4 كيــه، الــذي تــم تعيينــه نيابــًة عــن المســتثمرين للتأكــد مــن التدفقــات النقديــة للشــركة فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه، 
ســتكون هنــاك قيمــة كبيــرة للشــركة فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه، وذلــك ألن كيــه 4 كيــه يتوقــع أن العمــر االفتراضــي للمحطــة هــو 40 ســنة، 
وهــو أطــول مــن فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه، وســعة المحطــات الحاليــة والجديــدة فــي شــبكة الربــط الرئيســة لــن تكــون كافيــة لتغطيــة الطلــب بعــد ذلــك، 
وقــد عدلــت الشــركة األســاس الســنوي للربــح قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهالك وإطفــاء الديــن الــذي توقعــه كيــه 4 كيــه ليشــمل مصروفــات إضافيــة 
خاصــة بالتشــغيل والصيانــة، بلغــت فــي مجموعهــا 29 مليــون ريــال عمانــي وتغطــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه أي مــن شــهر إبريــل مــن عــام 2038 
إلــى 2057، وقــد عدلــت الشــركة كذلــك متوســط األســاس الســنوي للربــح الــذي توقعــه كيــه 4 كيــه ليغطــي الفتــرة مــن انتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه إلــى 

2057 وقــدر بنحــو 14٫6 مليــون ريــال عمانــي.

نطاق األسعار 

تــم تحديــد نطــاق األســعار مــن 115 بيســة للســهم الواحــد إلــى 145 بيســة للســهم الواحــد اســتناًدا إلــى عــدة منهجيــات تقييــم ســبق اســتخدامها فــي 
االكتتابــات العامــة فــي قطــاع الطاقــة فــي ســلطنة عمــان ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف الســوق الحاليــة.

منهجيات التقييم

األساليب المستخدمة هي كما يلي:

- التقييم النسبي 

- تقييم نموذج خصم  توزيعات األرباح
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نشرة إصدار أسهم

وفيما يلي أدناه شرح لهذه المنهجيات مع مزاياها وعيوبها: 

طريقة التقييم النسبي

فــي إطــار هــذا النهــج، يتــم تقييــم القيمــة مقابــل شــركات مدرجــة أخــرى قابلــة للمقارنــة والتــي لهــا إطــار تنظيمــي مماثــل وملــف مماثــل لعائــد المخاطــر 
مثــل العمليــات والتدفقــات النقديــة وهيــكل رأس المــال وخطــط النمــو الــخ، ويســتند التقييــم النســبي عموًمــا علــى النتائــج الماليــة الحاليــة أو التوقعــات 
للعاميــن األول والثانــي القادميــن. تتضمــن المعاييــر التــي يتــم اســتخدامها بشــكل متكــرر للتقييــم النســبي فــي القطــاع فــي ُعمــان طريقــة العائــد مــن 

األربــاح والســعر إلــى مضاعــف األربــاح.  

العيوبالمزايا

تستند إلى المعلومات المتاحة للجمهور   -

تعنــي كفــاءة الســوق نظرًيــا أن تقييــم التــداول يجــب أن يعكــس    -
للجمهــور المتاحــة  المعلومــات  كافــة 

يمكن أن تشير إلى قيمة الشركة دون أن تعكس عالوة السيطرة   -

يأخذ في االعتبار ظروف السوق الحالية   -

قــد يكــون مــن الصعــب فــي بعــض األحيــان العثــور علــى عينــة مــن    -
ــة تتالشــى فــي ظــل وجــود  ــة إال أن هــذه الصعوب الشــركات المماثل
التــي  عمــان  فــي ســلطنة  المدرجــة  الخدمــات  مــن شــركات  عــدد 

لديهــا أعمــال وعقــود مماثلــة 

قــد يتأثــر التقييــم بالتــداول الضعيــف، أو الرســملة الصغيــرة، أو    -
المحــدودة. التغطيــة  أو  الملكيــة،  قيــود 

قــد تؤثــر المتغيــرات الخارجيــة مثــل نشــاط االندمــاج واالســتحواذ    -
األســهم أســعار  علــى  التنظيمــي  والتدقيــق 

نموذج تقييم خصم توزيعات األرباح 

تجســد طريقــة تقييــم خصــم  توزيعــات ربــح الســهم قيمــة الشــركة بنــاء علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة مقارنــة بالقيمــة 
الحاليــة، ثــم يتــم اســتخدام هــذه القيمــة بشــكل عــام لتقييــم جاذبيــة فرصــة االســتثمار بســعر معيــن.

العيوبالمزايا

وســائل  أفضــل  أحــد  األربــاح  توزيعــات  خصــم   نمــوذج  يكــون  قــد    -
النظريــة الناحيــة  مــن  التقييــم 

النقــدي  التدفــق  أســاس  علــى  المســتقبلية  التطلعــات  تحليــل    -
)وبالتالــي، مــن المحتمــل أن يكــون أقــل تأثــرًا بالقواعــد المحاســبية(، 
ويحتمــل أن يأخــذ فــي الحســبان جميــع الترتيبــات التعاقديــة وكذلــك 

المتوقعــة التشــغيل  اســتراتيجية 

من المحتمل أن يكون أقل تأثًرا بظروف السوق المتقلبة   -

يســمح تقييــم كامــل األعمــال فــي مجمــوع أو كل مــن مكوناتــه علــى    -
حــدة

قــد يكــون التقييــم حساًســا للغايــة لالفتراضــات الخاصــة بالتدفقــات    -
بعــد  مــا  بفتــرة  المتعلقــة  تلــك  ســيما  ال  المســتقبلية،  النقديــة 
اتفاقيــة شــراء الميــاه )التــي يتــم تجنبهــا نســبيا  بوجــود عقــود 
طويلــة األجــل فــي حالــة الشــركة أثنــاء فتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه( 

الخصــم. ومعــدل 

-  فــي غيــاب العقــود طويلــة األجــل، يعتمــد التقييــم علــى التوقعــات 
طويلــة األجــل التــي قــد تتأثــر بالتغيــرات التكنولوجيــة واالقتصاديــة 

ــة والتنظيميــة. الكلي

التقييم النسبي: عائد توزيعات األرباح )المتوقعة(

قــد يتــم اعتبــار عائــد توزيعــات األربــاح المقيــاس األساســي للتقييــم النســبي للشــركة نظــًرا لنمــوذج العمــل المســتقر بــدون وجــود خطــط محــددة لزيــادة 
السعة.

المتوسط20222023202420252026توزيعات األرباح المقترحة لمدة خمس سنوات

0٫910٫910٫910٫910٫910٫91توزيعات األرباح )مليون ريال عماني(

121212121212توزيعات األرباح لكل سهم )بيسة(

10٫6%10٫6%10٫6%10٫6%10٫6%10٫6%عائد توزيعات األرباح بسعر 115 بيسة للسهم الواحد*

8٫4%8٫4%8٫4%8٫4%8٫4%8٫4%عائد توزيعات األرباح بسعر 145 بيسة للسهم الواحد*

*ال يشمل مصاريف اإلصدار بواقع )2( بيسة.
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التقييم النسبي: السعر  إلى مضاعف األرباح )المتوقع(

يمكــن اعتبــار هــذه الطريقــة بمثابــة مقارنــة ثانويــة ولقــد تــم عرضهــا هنــا للعلــم، يوضــح الجــدول التالــي الســعر إلــى مضاعــف األربــاح المتوقــع للفتــرة مــن 
2021 - 2026 عنــد أقــل ســعر وأعلــى ســعر ضمــن نطــاق األســعار:

2026 متوقع2025 متوقع2024 متوقع2023 متوقع2022 متوقع2021 متوقع

18٫416٫014٫421٫624٫926٫0عائدات األسهم المتوقعة لكل سهم )بيسة(

السعر إلى مضاعف الربح الضمني عند 115 بيسة 
4٫3 مرة4٫5 مرة5٫2 مرة7٫8 مرة7٫1 مرة6٫1 مرةللسهم الواحد*

السعر إلى مضاعف الربح الضمني عند 145 بيسة 
5٫5 مرة5٫7 مرة6٫6 مرة9٫9 مرة8٫9 مرة7٫8 مرةللسهم الواحد*

* اليشمل 2 بيسة من مصاريف اإلصدار

الشركات النظيرة: 

تتضمــن الشــركات النظيــرة للشــركة فــي ســلطنة عمــان مشــاريع طاقــة مســتقلة فــي موقــع واحــد أو مواقــع متعــددة  ومشــاريع مســتقلة للطاقــة 
والميــاه ومشــاريع ميــاه مســتقلة. وتشــترك هــذه الشــركات فــي نمــاذج تجاريــة متطابقــة تعتمــد علــى اتفاقيــات االمتيــاز والعقــود مــع أطــراف مختلفــة، 
والتــي تعمــل كعامــل أساســي يحــدد قــوة تدفقاتهــا النقديــة، وُتعــد شــركات قطــاع الكهربــاء والميــاه المدرجــة فــي بورصــة مســقط نظيــرة للشــركة.

شــركة ســيمبكورب صاللــة للكهربــاء والميــاه ش.م.ع.ع: تعمــل فــي توليــد الطاقــة )بســعة 445 ميغــاواط( ومحطــة تحليــة الميــاه )68،000 متــر مكعــب   
يوميــا( فــي صاللــة، عمــان.

شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع: تمتلك وتدير محطة توليد الطاقة صحار 2 بسعة 766 ميغاواط، في صحار بسلطنة عمان  

شركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع: تمتلك وتدير محطة بركاء 3 لتوليد الكهرباء )بسعة 766 ميغاواط( في بركاء بسلطنة عمان.  

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع: تمتلك وتدير محطة صور للطاقة )بسعة 2،018 ميغاواط( في صور، سلطنة عمان.  

شــركة ظفــار لتوليــد الكهربــاء: تمتلــك وتديــر محطــة الطاقــة المســتقلة صاللــة 2 والتــي تتكــون مــن محطتيــن لتوليــد الكهربــاء بســعة مجمعــة   
قدرهــا 718 ميغــاواط.

شــركة مدينــة مســقط للتحليــة ش.م.ع.ع: تمتلــك وتديــر محطــة التناضــح العكســي لميــاه البحــر بطاقــة 42 مليــون جالــون إمبراطــوري فــي اليــوم فــي   
الغبــرة الشــمالية بســلطنة عمــان.

شــركة تحليــة ميــاه الشــرقية )ش.م.ع.ع(: تمتلــك وتديــر محطــة تحليــة ميــاه بســعة إنتاجيــة 131،000 متــر مكعــب فــي اليــوم فــي منطقــة صــور بســلطنة   
عمــان.

شركة مسندم للطاقة ش م ع ع: تمتلك وتشغل محطة مسندم للطاقة في السلطنة بسعة 120٫7 ميغاواط.  
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نشرة إصدار أسهم

القيمة الشركة)1(
الرأسمالية 

السوقية 
)مليون 

ريال 
عماني(

القيمة 
الدفترية 
للسهم 

الواحد 
)بيسة()2(

العائد على 
 األرباح

الموزعة )3(

السعر 
لمضاعف 

األرباح )4(

الدين 
مقابل 
ملكية 

األسهم)5(

معدل 
تغطية 

الفائدة)6(

عائدات 
مليكة 

األسهم)7(

انتهاء 
اتفاقية 

شراء 
)المياه( 

والطاقة 

)أ( الشركات التي ليس لديها فائض نقد بموجب اتفاقيات التسهيالت الممتازة

10٫34٫4x1٫1x2٫9x%13٫52027%76٫4135سيمبكورب

8٫34٫2x1٫3x2٫3x%7٫52029%68٫7149العنقاء للطاقة

8٫48٫7x6٫0x2٫1x%25٫02032%23٫2151مسندم للطاقة

0٫05٫6x3٫1x1٫6x%10٫52034%12٫3133مسقط لتحلية المياه

12٫09٫9x2٫6x1٫5x%6٫52036%11٫2180الشرقية لتحلية المياه

 7٫86٫6x2٫8x2٫1x%12٫6%المتوسط

)ب( الشركات التي لديها فائض نقد بموجب اتفاقيات التسهيالت الممتازة

12٫73٫3x1٫3x2٫8x%10٫42028%36٫4147السوادي للطاقة

10٫03٫1x1٫3x3٫0x%11٫02028%34٫4148الباطنة للطاقة

7٫69٫2x3٫0x1٫2x%5٫92033%26٫2216ظفار لتوليد الكهرباء

 10٫15٫2x1٫9x2٫3x%9٫1%المتوسط

10٫57٫9x2٫8x2٫1x%11٫6%متوسط القطاع )أ(، )ب( 

10٫3x-8٫1x8٫0x1٫3x%9٫22038)9()11(8٫4% - 10٫6%)9()10()11(8٫7151-11٫0)11(بركاء لتحلية المياه
أكــوا بــاور بــركاء، والكامــل للطاقــة، وتنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة الخاصــة بهــم فــي عــام 2021، وشــركة أكــوا بــاور بــركاء، واس إم إن بــاور، وصحــار للطاقــة لــم يوزعــوا أنصبــة أربــاح فــي الســنوات الثــالث الماضيــة، وبالتالــي لــم يتــم    .1

مقارنتهــم بالشــركة.

القيمة الدفترية للسهم حتى 30 يونيو 2021.   .2

ُتحسب عوائد األرباح على أساس إجمالي األرباح الموزعة خالل اإلثني عشر شهرا الماضية حسب ما قدمته الشركة في الموقع اإللكتروني لبورصة مسقط مقسوما على سعر السهم في 7 أكتوبر 2021.   .3

ُيحسب السعر لمضاعف األرباح بالقيمة السوقية حتى 7 أكتوبر 2021 مقسوما على صافي األرباح )خالل االثني عشر شهرا الماضية حتى 30 يونيو 2021(.  .4

ُيحسب الدين مقابل ملكية األسهم على أساس إجمالي الدين )بما في ذلك قروض المساهمين( حتى 30 يونيو 2021 مقسوما على إجمالي األسهم )باستثناء القيم العادلة الحتياطيات التحوط أو الخسارة(.  .5

ُيحســب معــدل تغطيــة الفائــدة علــى أســاس األربــاح قبــل الفائــدة والضريبــة )فــي االثنــي عشــر شــهرا الماضيــة حتــى 30 يونيــو 2021( مقســوما علــى تكلفــة التمويــل المدفوعــة )فــي االثنــي عشــر شــهرا الماضيــة حتــى  .6 

30 يونيو 2021(.

ُتحسب عائدات ملكية األسهم على أساس صافي األرباح )في االثني عشر شهرا الماضية حتى 30 يونيو 2021( مقسوما على ملكية المساهمين في 30 يونيو 2021.  .7

لقــد أفصحــت شــركة ســيمبكورب، وشــركة العنقــاء للطاقــة، وشــركة مســندم للطاقــة، وشــركة مســقط لتحليــة الميــاه، وشــركة الشــرقية لتحليــة الميــاه فــي نشــرات اإلصــدار الخاصــة بهــم بأنهــم ليــس لديهــم فائــض نقــد   .8

بموجــب اتفاقيــات التســهيالت الممتــازة، فــي حيــن أن شــركتي الســوادي للطاقــة والباطنــة للطاقــة لديهمــا فائــض نقــٍد بموجــب اتفاقيــات التســهيالت الممتــازة. وإن موعــد متطلبــات آليــة فائــض النقــد لشــركة ظفــار لتوليــد 

الكهربــاء قــد بــدء فــي 28 أكتوبــر 2021.

ال يشمل )2( بيسة مصاريف إصدار.  .9

بناًء على متوسط توزيعات األرباح المتوقعة للسهم بقيمة 12 بيسة وذلك في السنة المالية 2022 وحتى السنة المالية 2026.  .10

القيم المذكورة بالنسبة لشركة بركاء لتحلية المياه مبنية على متوسط سعر يتراوح من 115 بيسة إلى 145 بيسة.  .11

قابلية تطبيق نموذج خصم  توزيعات األرباح لتقدير قيمة الشركة

ــا ذو تدفقــات نقديــة مســتقرة وموثــوق بهــا نظــًرا لإطــار التعاقــدي الــذي تمــت مناقشــته ســابًقا فــي هــذا الفصــل. ومــن  تمتلــك الشــركة نموذًجــا تجارًي
ــاح مســتقبلية موثوقــة للمســتثمرين، والتــي تــم اســتخدامها لغــرض الخصــم، ويتســق هــذا النهــج مــع  ــك النمــوذج  توزيعــات أرب المتوقــع أن يوفــر ذل
تقييمــات الطــرح العــام األولــي لشــركات المرافــق فــي ســلطنة عمــان فــي الماضــي حيــث تــم خصــم  توزيعــات األربــاح المتوقعــة لتقييــم نمــوذج خصــم 

توزيعــات األربــاح.
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توقعات التدفقات النقدية لفترات اتفاقية شراء المياه ولفترة ما بعد اتفاقية شراء المياه
ــة التشــغيلية للشــركة بيقيــن نســبي  ــر التدفقــات النقدي ــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، يمكــن تقدي بســبب االتفاقيــة التعاقدي  

لفتــرة اتفاقيــة شــراء الميــاه )أي حتــى مــارس 2038(.

بالنسبة للتدفقات النقديــة لفترة ما بعد اتفاقيــة شــراء الميــاه، تم تقديــم التوقعات مــن قبــل كيــه 4 كيــه ، وهــو خبيــر استشاري مستقل عيــن نيابــة   
عــن المســتثمرين المحتمليــن، وتنطــوي تقديــرات كيــه 4 كيــه علــى عــدة افتراضــات تشــمل الطلــب علــى الميــاه والســعة المتاحــة وترتيبــات الشــراء 
والبيــع ومــا إلــى ذلــك فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه. كمــا قامــت كيــه 4 كيــه، باالســتفادة مــن خبرتهــا مــن أكثــر مــن 60 بلــد، بتطويــر التدفقــات 

النقديــة المتوقعــة للشــركة فــي 27 ســيناريو مختلــف.

لغرض تقييــم منهجيــة خصــم توزيعــات األربــاح للشــركة، استخدمت أعلــى التدفقات النقديــة كحالــة متفائلة، واستخدم أقل تدفقات نقديــة كحالــة   
متشائمة كمــا هــو موضح من قبل كيــه 4 كيــه  كحالــة أساســية.

ــات  ــه ليشــمل مصروف ــه 4 كي ــذي توقعــه كي ــن ال ــب واالســتهالك وإطفــاء الدي ــد والضرائ ــح قبــل الفوائ ــت الشــركة األســاس الســنوي للرب وقــد عدل  
إضافيــة خاصــة بالتشــغيل والصيانــة، بلغــت فــي مجموعهــا 29 مليــون ريــال عمانــي وتغطــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه وطــوال عمــر المنفعــة 

أي مــن شــهر إبريــل مــن عــام 2038 إلــى 2057، وذلــك طبقــا لتقديــرات الشــركة.

طريقة خصم  توزيعات األرباح

قيمة السهم الواحد الحالية بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة

فيمــا يلــي بيــان بســعر الســهم بالبيســة بنــاًء علــى تدفقــات األربــاح المتوقعــة حتــى الســنة الماليــة 2057، بنــاًء علــى توقعــات الشــركة طــوال فتــرة اتفاقيــة 
شــراء الميــاه وتوقعــات كيــه 4 كيــه لفتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه )ليشــمل مصروفــات إضافيــة خاصــة بالتشــغيل والصيانــة، بلغــت فــي مجموعهــا 
29 مليــون ريــال عمانــي وتغطــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه وطــوال عمــر المنفعــة أي مــن شــهر إبريــل مــن عــام 2038 إلــى 2057، وذلــك طبقــا 

لتقديــرات الشــركة( وطــوال مــدة عمــر المحطــة، فــي ظــل مختلــف الســيناريوهات:

السيناريوهات*سعر السهم

السيناريو األضعفالسيناريو األساسيالسيناريو المتفائلبيسة 

معدل الخصم 
 

فترة 
اتفاقية 

شراء 
المياه

فترة 
ما بعد 

اتفاقية 
شراء 
المياه

فترة اإلجمالي
اتفاقية 

شراء 
المياه

فترة 
ما بعد 

اتفاقية 
شراء 
المياه

فترة اإلجمالي
اتفاقية 

شراء 
المياه

فترة 
ما بعد 

اتفاقية 
شراء 
المياه

اإلجمالي

%8110523632110445554 110 364 473

%9103417520103355458 103 290 394

%109733543297285382 97 233 330

%119227036292229321 92 188 279

%128721830587185272 87 152 239
مالحظة: يمثل عمودان فترة اتفاقية شراء المياه وفترة ما بعد اتفاقية شراء المياه القيمة الحالية لتوزيعات األرباح طوال الفترتين. 

* تــم أخــذ نفــس مجموعــة االفتراضــات لــكل الســيناريوهات فــي فتــرة اتفاقيــة الشــراء، و فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه افتــرض كيــه 4 كيــه 
إجمالــي تكلفــة اســتثمار لتشــييد المحطــة الجديــدة بمبلــغ  1٫000 دوالر أمريكــي لــكل  متــر مكعــب فــي اليــوم كمــا افتــرض زيــادة بمــا نســبته 15% فــي تكلفــة 
االســتثمار فــي الســيناريوهات المتفائلــة وانخفــاض بمــا نســبته 15% فــي الســيناريوهات األضعــف، وقــد عدلــت الشــركة األســاس الســنوي للربــح قبــل 
الفوائــد والضرائــب واالســتهالك وإطفــاء الديــن الــذي توقعــه كيــه 4 كيــه ليشــمل مصروفــات إضافيــة خاصــة بالتشــغيل والصيانــة، بلغــت فــي مجموعهــا 
29 مليــون ريــال عمانــي وتغطــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه وطــوال عمــر المنفعــة أي مــن شــهر إبريــل مــن عــام 2038 إلــى 2057، وذلــك طبقــا 

لتقديــرات الشــركة.
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نشرة إصدار أسهم

معدل العائد الداخلي 

فيمــا يلــي بيــان بمعــدل العائــد الداخلــي بنــاًء علــى التدفقــات المتوقعــة لأربــاح فــي إطــار ســيناريوهات مختلفــة وعنــد أقــل وأعلــى ســعر ضمــن نطــاق 
ســعر الطــرح:

السيناريو األضعفالسيناريو األساسيالسيناريو المتفائلالسيناريوهات*

17٫8%18٫7%19٫4%معدل العائد الداخلي من األرباح عند 115 بيسة للسهم الواحد**

15٫7%16٫6%17٫3%معدل العائد الداخلي من األرباح عند 145 بيسة للسهم الواحد**

* تــم أخــذ نفــس مجموعــة االفتراضــات لــكل الســيناريوهات فــي فتــرة اتفاقيــة الشــراء. و فــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه افتــرض كيــه 4 كيــه 
إجمالــي تكلفــة اســتثمار لتشــييد المحطــة الجديــدة بمبلــغ 1٫000 دوالر أمريكــي لــكل  متــر مكعــب فــي اليــوم كمــا افتــرض زيــادة بمــا نســبته 15% فــي تكلفــة 
االســتثمار فــي الســيناريوهات المتفائلــة وانخفــاض بمــا نســبته 15% فــي الســيناريوهات األضعــف. وقــد عدلــت الشــركة األســاس الســنوي للربــح قبــل 
الفوائــد والضرائــب واالســتهالك وإطفــاء الديــن الــذي توقعــه كيــه 4 كيــه ليشــمل مصروفــات إضافيــة خاصــة بالتشــغيل والصيانــة، بلغــت فــي مجموعهــا 
29 مليــون ريــال عمانــي وتغطــي فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاه وطــوال عمــر المنفعــة أي مــن شــهر إبريــل مــن عــام 2038 إلــى 2057، وذلــك طبقــا 

لتقديــرات الشــركة.

** باستثناء 2 بيسة مصاريف إصدار.
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الفصل السابع عشر

تعامالت األطراف ذات العالقة والعقود الرئيسية

تعامالت األطراف ذات العالقة

تتضمــن األطــراف ذات العالقــة المســاهمين بالشــركة والجهــات التابعــة لهــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن اإلدارييــن والشــركات التجاريــة التــي 
ــر فــي القــرارات الماليــة والتشــغيلية للشــركة. لديهــا القــدرة علــى الســيطرة أو ممارســة تأثيــر كبي

وتم االتفاق على أسعار وشروط هذه التعامالت طبًقا التفاقيات تم إبرامها في سياق العمل االعتيادي.

نفذت الشركة المعامالت الرئيسة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 2019: 

المعامالت

كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان المركز المالي كما يلي:

20202019

ألف ر.عألف ر ع 

مستحقات األطراف ذات العالقة

)1(شركة سويز إنترناشيونال اس ايه اس )عقد التصميم والشراء والبناء(

303895شركة سويز ش  م م )اتفاقية التشغيل والصيانة(

303894

قروض المساهمين

1٫4601654شركة دبليو جي تاول ش م م

5٫2585956آي إنفايرونمنت انفستمنتس ميدل ايست ليمتد

3٫9434466شركة سويز إنترناشيونال اس ايه اس

3٫9434466كاهرابيل م م ح

14٫60716542

وبلغت الفائدة التراكمية حتى 31 ديسمبر 2020 نحو 114٫000 ريال عماني. )2019: 417٫000 ريال عماني(

وفــي عــام 2016، اســتلمت الشــركة مــن شــركة دبليــو جــي تــاول قرضــا بقيمــة 1٫65 مليــون ريــال عمانــي، وتــم اســتخدامه فــي ســداد قــرض تجســير األســهم. 
وترتــب علــى القــرض فائــدة بواقــع 2٫68% حتــى ســبتمبر 2019 )2018: 2٫68%( وبفائــدة فيمــا بعــد علــى نحــو مــا ســيأتي فــي الفقــرة التاليــة مــع قــروض 

المســاهمين األخــرى.

وفــي ســبتمبر 2019 اســتلمت الشــركة مــن شــركة آي إنفايرونمنــت إنفســتمنتس قرضــا بقيمــة 5٫95 مليــون ريــال عمانــي ، ومــن شــركة ســويز قرضــا بقيمــة 
4٫47 مليــون ريــال عمانــي، ومــن شــركة كاهرابيــل م م ح قروضــا بقيمــة 4٫47 مليــون ريــال عمانــي، وتــم اســتخدام تلــك القــروض فــي ســداد قــرض تجســير 

األســهم. وجــاءت الفائــدة بواقــع 10% اعتبــارا مــن 1 أكتوبــر 2019 إلــى 31 مــارس 2020، وبواقــع 4٫6% فيمــا بعــد ذلــك.

وقــد دفعــت الشــركة فــي 10 يونيــو 2020 مبلغــا قــدره 3٫833٫900 دوالر أمريكــي ودفعــت فــي 30 أكتوبــر 2020 مبلغــا آخــر قــدره 1٫205٫000 كســداد جزئــي ألصــل 
الديــن طبقــا لقــروض المســاهمين. وقــد وافــق المســاهمون البائعــون - كمــا جــاء فــي الفصــل الســابع - علــى تحويــل قــروض المســاهمين إلــى أســهم 
رأس مــال فــي الشــركة بقيمــة 18٫341٫222 دوالر أمريكــي. وســيظل الرصيــد الباقــي مــن قــروض المســاهمين بقيمــة 19٫641٫641 دوالر أمريكــي مســتحق 
الســداد والفائــدة بواقــع 4٫6% لســتة أشــهر علــى أن ُتضــاف الفائــدة المتراكمــة إلــى أصــل الديــن. وقــد تــم تعديــل شــروط قــروض المســاهمين بعــد عمليــة 
الســداد الجزئــي باتفاقيــات التعديــل المبرمــة مــع المســاهمين البائعيــن فــي 18 مــارس 2021. وتنــص اتفاقيــات التعديــل المشــار إليهــا علــى آليــة ســداد 
أصــل الديــن وفوائــده بموجــب كل قــرض مــن قــروض المســاهمين وذلــك علــى أســاس أهميــة هــذا القــرض، وهــي تضمــن حصــول مســاهمي الشــركة 

علــى الحــد  األدنــى مــن أنصبــة أربــاح قبــل دفــع قــروض المســاهمين عنــد توفــر األربــاح.
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نشرة إصدار أسهم

المعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة:

20202019

ألف ر.عألف ر ع 

14٫878-القرض المستلم من المساهم

-1٫938سداد قرض المساهم

926تعويض المصاريف

385-تكلفة عقد التصميم والشراء والبناء

2٫6282749رسوم السعة ورسوم التشغيل المتغيرة

940449الفائدة المستحقة

تعويض اإلدارة التنفيذية

20202019

ألف ر.عألف ر ع 

145172األجور والمخصصات 
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الفصل الثامن عشر

تنظيم الشركة وإدارتها

ُتلخــص بعــض أقســام هــذا الفصــل الجوانــب المتعلقــة بتنظيــم الشــركة وإدارتهــا بنــاء علــى نظامهــا األساســي وقانــون الشــركات التجاريــة والقوانيــن 
واللوائــح الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال خاصــة ميثــاق حوكمــة وإدارة الشــركات المســاهمة، والئحــة الشــركات المســاهمة العامــة، وُيعتبــر مــا 
يــرد فــي هــذا الفصــل مجــرد ملخــص وال ُيفهــم منــه بأنــه وصــف شــامل للنظــام األساســي للشــركة أو ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة أو لميثــاق حوكمــة 

وإدارة الشــركات المســاهمة أو لالئحــة الشــركات المســاهمة العامــة أو للقوانيــن واللوائــح الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال ذات الصلــة.

نظرة عامة

يتضمــن هــذا القســم تفاصيــل تشــكيل مجلــس اإلدارة واللجــان المختلفــة المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة. ويســلط هــذا القســم أيضــً الضــوء علــى 
ــا أو التــي ســتضعها فــي المســتقبل. ممارســات الحوكمــة واإلدارة التــي تتبعهــا الشــركة حالًي

مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي حســب النظــام األساســي لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه مــن قبــل مســاهمي الشــركة فــي اجتماعــي الجمعيــة 
العامــة العاديــة المنعقديــن فــي 31 مايــو 2021، 8 وفــي تاريــخ 8 يونيــو 2021 وتكــون مــدة واليــة العضــو ثــالث ســنوات وتحســب هــذه المــدة مــن تاريــخ انعقــاد 
الجمعيــة التــي أجــري فيهــا االنتخــاب إلــى تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة الســنوية الثالثــة التــي تليهــا. وإذا جــاوز تاريــخ انعقــاد هــذه الجمعيــة مــدة الســنوات 
الثــالث المشــار إليهــا مــدت العضويــة بحكــم القانــون إلــى تاريــخ انعقادهــا، علــى أال يجــاوز ذلــك نهايــة المــدة المحــددة النعقــاد الجمعيــة العامــة الســنوية، 

وذلــك طبًقــا ألحــكام المــادة )181( مــن قانــون الشــركات التجاريــة. 

الجدول أدناه يتضمن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي والجهات التي يمثلونها وفقا للمادة )6( من النظام األساسي للشركة:

عضو مستقل / غير مستقل )1( الجهة التي يمثلها االسم م

عضو غير مستقلصفه شخصيةالفاضل / مرتضى أحمد سلطان )رئيس مجلس اإلدارة(1

عضو غير مستقلصفه شخصيةالفاضل / جون بريان مارشيل )نائب رئيس مجلس اإلدارة(2

عضو غير مستقلصفه شخصيةالفاضل/تسونيهارو هيينو3

عضو غير مستقل صفه شخصيةالفاضل/ توماز هينريقي جوداجنين 4

عضو غير مستقل صفه شخصيةالفاضل/ ديديير بيير ماري بول ساشوت5

عضو غير مستقلصفه شخصيةالفاضل/ تشارلز شامي6

عضو غير مستقلصفه شخصيةالفاضل/ وليم فان دن أبلي7

عضو مستقلصفه شخصيةدكتور محمد زاهر العبري8

عضو مستقلصفه شخصيةالفاضل/ حارب عبد اهلل الكيتاني9

عضو مستقلصفه شخصيةالفاضل/ خالد حسن اللواتي10

عضو مستقلصفه شخصيةالفاضل/ محمد سالم ناصر الوهيبي11
مالحظة 1: ُيعد العضو مستقاًل وفقً لقوانين ولوائح الهيئة العامة لسوق المال
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نشرة إصدار أسهم

ُنبذة تاريخية عن أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل / مرتضى أحمد سلطاناإلسم:

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب:

حاصل على دبلوم إدارة التسويق والمبيعات المؤهالت التعليمية:

أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركة دبليــو جــي تــاول ش م م، أحــد أكبــر الشــركات الخاصــة فــي الســلطنة، ولهــا محفظــة الخبرات العملية:
اســتثمارية متنوعة؛ فاســتثماراتها في العقارات، والبضائع االســتهالكية ســريعة التداول، والســيارات، واإلنشــاءات، والهندســة، 

والصناعــة والخدمــات، ومقــر المجموعــة فــي الســلطنة ولهــا فــروع فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودولــة الكويــت.

ومنــذ التحاقــه بشــركة دبليــو جــي تــاول ش م م فــي عام 1975 اكتســب خبرة واســعة في الســلطنة من خــالل عمله في مجلس 
اإلدارة، وكان مــن مهــام عملــه رئاســة إدارة عــدد مــن الشــركات؛ كمركــز تــاول للســيارات ش م م، وتــاول للمراتــب والمفروشــات، 
وهاوســتيكس، ورويالتــون، ولــه خبــرة أيضــا فــي عمــل الشــركات المســاهمةالعامة مــن خــالل عضويتــه فــي الشــركة المتحــدة 

للطاقــة وشــركة الخليــج الدوليــة للكيماويــات. وهــو أيضــا عضــو فــي عــدد مــن المنظمــات الحكوميــة العمانيــة.

عضوية مجلس 
إدارات شركات أخرى:

يتــرأس مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للطاقــة ش م ع م )تــم إلغــاء ترخيــص توليــد الطاقــة لشــركة المتحــدة الطاقــة مــن 
ــم تعــد الشــركة تعمــل فــي مجــال توليــد الطاقــة( وشــركة الخليــج  ــو 2020 ول قبــل هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة فــي ماي

الدوليــة للكيماويــات ش م ع ع

جون بريان مارشيلاالسم 

نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب

المؤهالت التعليمية
حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة جالسكو بالمملكة المتحدة، وحاصل على درجة 

الماجستير في التقنية البحرية من جامعة ستراثكاليد من المملكة المتحدة، وحاصل على ماجستير إدارة األعمال من 
جامعة سيتي لندن بالمملكة المتحدة، كما أنه عضو في معهد المهندسين المدنيين بالمملكة المتحدة.

الخبرات العملية

تخرج المهندس المدني عام 1978 وأمضى عشر سنوات في مجال اإلنشاءات في المملكة المتحدة، وفي قطاعي النفط 
والغاز حيث عمل لصالح شركتي إكسون وبريتيش غاز.

ثم أمضى عشرين سنة في القطاع المصرفي يقدم استشارات التمويل وجموع التمويل لمشروعات البنية األساسية 
لصالح بنك أوف أمريكا، وبنك باركليز كابيتال، وبنك ماكواري.

وقد التحق بشركة إيتوتشو أوروبا عام 2009 حيث رأس فريق تطوير األعمال األوروبي بشركة إيتوتشو، وكان من مهام 
عمله دعم أعمال الدمج واالستحواذ وتمويل المشروعات. وقد التحق منذ عام 2018 بشركة إيتوتشو إنفايرونمنت 

انفستمنتس، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصالح شركة إيتوتشو كوربوريشن، وهي متخصصة في تطوير 
مشروعات المياه وإدارة مشروعات البيئة في الشرق األوسط.

عضوية مجلس إدارة 
الشركات األخرى

ليس عضوا في أية شركة أخرى.

تسونيهارو هيينواالسم 

عضو مجلس اإلدارة المنصب

المؤهالت التعليمية
حاصل على ماجستير الهندسة المدنية وبكالوريوس العلوم في هندسة التنمية الدولية من معهد طوكيو 

للتكنولوجيا. 

الخبرات العملية

يعمل حاليا مدير إدارة التطوير الحضري بشركة إيتوتشو كوربوريشن، حيث يعمل على تطوير مشروعات البنية 
األساسية وإدارة األصول، ولديه خبرة اكتسبها على مدار 18 سنة في قطاع مرافق البنية األساسية، كالمياه وإدارة 

النفايات، والمواصالت، والكهرباء، والطاقة. وله خبرة في مجالة الحوكمة إذا شغل عضوية العديد من شركات الطاقة، 
وكان بعضها في المملكة المتحدة. وله دراية واسعة باألمور القانونية والتجارية التي تمس المشروعات كعقود التصميم 

والشراء والبناء، واتفاقيات التشغيل والصيانة، واتفاقيات التمويل. 

عضوية مجلس إدارة 
الشركات األخرى

   شركة تطوير البيئة )المملكة العربية السعودية(
   آي إنفاريرونمنت انفستمنتس ليمتد )المملكة المتحدة(

   آي إنفايرونمنت انفستمنتس ميدل ايست ليمتد )المملكة المتحدة(

125



توماز هينريقي جوداجنيناالسم:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:

حاصــل علــى بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة ونظــام الطاقــة الكهربائيــة مــن جامعــة ســانتا ماريــا الفيدراليــة، بمدينــة ريــو المؤهالت التعليمية:
بالبرازيل.

لديــه خبــرة واســعة فــي تشــغيل محطــات الكهربــاء ومحطــات تحليــة الميــاه فــي بلــدان مختلفــة كأمريــكا الجنوبيــة والشــرق الخبرات العملية:
األوســط ودول جنــوب شــرق آســيا، ولــه خبــرة فــي صيانتهــا ومراقبــة الصحــة والســالمة واألمــان والجوانــب البيئيــة. كمــا أن لــه 
خبــرة فــي مراحــل تشــغيل محطــات الطاقــة الكهرمائيــة والمحطــات التــي تعمــل بنظــام الــدورة المركبــة وتســتخدم الغــاز 
كوقــود لهــا ومحطــات اإلنتــاج والتحليــة المشــتركة ومحطــات التحليــة التــي تعمــل بتقنيــة التناضــح العكســي أو الترشــيح 
الفائــق والمعالجــة الحراريــة )كمرحلــة اإلنشــاء، والتشــغيل التجريبــي، وتوظيــف القــوى العاملــة، وتوزيــع العمــال، والتشــغيل 
التجــاري، وإدارة الضمــان، والصيانــة، والتوربينــات، وإصــالح المولــدات الصغيــر والكبيــرة( - اكتســبها خــالل عملــه فــي مجموعــة 
إنجــي. وهــو اآلن الرئيــس التنفيــذي لشــركة إنجــي ســتومو )شــركة ســويز تراكتبــل للعمليــات والصيانــة عمــان ش م م( فــي 

ســلطنة عمــان، وهــو مســؤول عــن جميــع جوانــب إدارة اتفاقيــات التشــغيل والصيانــة لســبعة أصــول متنوعــة فــي البــالد.

عضوية مجلس 
إدارات شركات أخرى:

رئيــس مجلــس إدارة شــركة الكامــل لإنشــاءات والخدمــات ش م م، وعضــو مجلــس إدارة شــركة ســويز تراكتبــل للعمليــات 
والصيانــة عمــان ش م م.

ديديير بيير ماري بول ساشوت االسم:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:

حاصل على بكالوريوس الكيمياء من جامعة آنجرز )فرنسا(المؤهالت التعليمية:

بــدأ مشــواره المهنــي عــام 1991 فــي شــركة ديجريمونــت اس ايــه اس )المعروفــة اآلن باســم ســويز انترناشــيونال( كمهنــدس الخبرات العملية:
معالجــة، وتــدرج فــي المناصــب إلــى أن وصــل إلــى مديــر مناقصــات عقــود التصميــم والشــراء والبنــاء واتفاقيــات التشــغيل 
والصيانــة، ثــم أشــرف علــى قســم النشــاط التجــاري والعــروض فــي منطقــة الشــرق األوســط قبــل انضمامــه إلــى قســم البنــاء 

والتملــك والبيــع فــي عــام 2010 بالمقــر الرئيــس لشــركة ســويز اس ايــه )فرنســا(.
ومنــذ عــام 2018 وهــو يديــر نشــاط البنــاء والتملــك والبيــع لمشــاريع تحليــة الميــاه وتطويــر مشــاريع معالجــة النفايــات الصلبــة 
التــي تديرهــا الشــركة عالميــا. ويشــارك أعضــاء فريــق نشــاط البنــاء والتملــك والبيــع فــي مجالــس الشــركة أثنــاء فتــرات 

اإلنشــاء والتشــغيل.

عضوية مجلس 
إدارات شركات أخرى:

عضــو مجلــس إدارة ثالثــة شــركات مكسيكســة عاملــة فــي نشــاط البنــاء والتملــك والبيــع )ســيوداد جيواريــز، ســيوليكان، 
وســان لويــس بوتوســي(

عضو مجلس إدارة شركة ميدان )إندونيسيا(
عضور مجلس إدارة شركة السمراء )األردن(

تشارلز شامياالسم:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:

حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة فرنسية وتخرج في عام 1998.المؤهالت التعليمية:

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة سويز اس ايه في إفريقيا والشرق األدنى والشرق األوسط، وآسيا الوسطى.الخبرات العملية:
لديه خبرة عشر سنوات في مجال التمويل، حيث عمل في شركة التدقيق مارس لمدة سبع سنوات، وثالث سنوات في 

قسم المالية في شركة سويز اس ايه. وقد عمل سابقا ولمدة 10 سنوات في اإلدارة العامة لشركة سويز اس ايه في 
أنشطة متعددة منها إعادة تدوير النفايات وخدمات المياه. 

عضوية مجلس 
إدارات شركات أخرى:

يملك حاليا العضويات التالية: 
  مدير - سويز ميدل ايست إلعادة التدوير ش ذ م م )اإلمارات العربية المتحدة(

  مدير - سويز ش م م )عمان(
  سويز آرابيا )المملكة العربية السعودية(

  مدير إداري - ميتاليمبيكس دو برازيل )سويز جروب - البرازيل(
  عضو مجلس اإلدارة - ميتاليمبيكس جيري دونوسوم )سويز جروب - تركيا(
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نشرة إصدار أسهم

وليم فان دن أبلياالسم:

عضو مجلس اإلدارةالمنصب:

حاصــل علــى الماجســتير فــي علــم االقتصــادي التطبيقــي مــن جامعــة غينــت ببلجيــكا، والماجســتير األوروبــي فــي القانــون المؤهالت التعليمية:
واالقتصــاد مــن خــالل برنامــج إيراســموس األوروبــي.

يشــغل منصــب نائــب الرئيــس ألنشــطة االســتحواذ واالســتثمارات واالستشــارات الماليــة بشــركة إنجــي مســقط، ومقــره الخبرات العملية:
المتجــددة  الطاقــة  الماليــة فــي مجــال  المعامــالت  العديــد مــن  المتحــدة. وقــد أشــرف علــى  العربيــة  اإلمــارات  فــي دبــي، 
 والطاقــة التقليديــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وتقلــد فــي الســابق منصــب المديــر المالــي لشــركة جــي إن إل إم
)www.gnlm.cl(، وهــي شــركة تحويــل الغــاز الطبيعــي المســال ومقرهــا تشــيلي. وقــد اكتســب خبــرة علــى مــدار 20 ســنة 

فــي تمويــل المعامــالت والتمويــل التشــغيلي فــي قطــاع الطاقــة والغــاز.

عضوية مجلس 
إدارات شركات أخرى:

عضو مجلس إدارة شركة الدور للطاقة والمياه بالبحرين، وعضو مجلس إدارة شركة العزل للطاقة بالبحرين.

دكتور/ محمد زاهر العبرياالسم:

عضو مستقلالمنصب:

حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة نوتنجهــام )المملكــة المتحــدة( فــي يونيــو 2007، وكان المؤهالت التعليمية:
قــد حصــل علــى البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة مــن الجامعــة ذاتهــا فــي يونيــو 2003.

يعمــل حاليــا أســتاذا مســاعدا فــي قســم الهندســة البتروكيميائيــة فــي جامعــة الســلطان قابــوس، بســلطنة عمــان، وعضــوا الخبرات العملية:
فــي مركــز أبحــاث تقنيــة النانــو بجامعــة الســلطان قابــوس. وكان محاضــرا زائــرا فــي الفتــرة مــن ســبتمبر 2014 إلــى يوليــو 2015 

فــي قســم الهندســة الكيميائيــة بكليــة الهندســة والعمــارة وتقنيــة المعلومــات بجامعــة كوينزالنــد باســتراليا.

عضوية مجلس إدارة 
الشركات األخرى

ليس عضوا في أية شركة أخرى.

حارب عبداهلل الكيتانياالسم:

عضو مستقلالمنصب:

حصل على درجة الماجستر في إدارة االعمال و شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية و الكيمياء الحيوية.المؤهالت التعليمية:

تقلــد العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي قطــاع الصناعــة العمانــي بمــا فــي ذلــك عملــه لــدى الشــركة العمانيــة للغــاز المســال الخبرات العملية:
لمــدة 25 ســنة كنائــب للرئيــس لقســم التســويق ثــم مديــرا تنفيذيــا لمــدة 17 ســنة. وعمــل أيضــا لمــدة 13 ســنة فــي الشــركة 
العمانيــة للمصافــي وكان عضــوا فــي إدارة بعــض الشــركات كشــركة عمــران والشــركة العمانيــة للتجــارة الدوليــة )ســابقا( 

وكليــة عمــان البحريــة الدوليــة، وشــركة ســينبوكو بوريــت )اوســاكا - اليابــان(، والجمعيــة العمانيــة للســرطان

عضوية مجلس إدارة 
الشركات األخرى

ليس عضوا في أية شركة أخرى.

خالد حسن اللواتياالسم:

عضو مستقلالمنصب:

حصــل علــى بكالوريــوس الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس )بســلطنة عمــان(، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المؤهالت التعليمية:
المؤهــالت والشــهادات الفنيــة.

يعمــل حاليــا مديــرا عامــا للمشــاريع فــي الشــركة العمانيــة لخدمــات ميــاه الصــرف الصحــي ش م ع م )حيــا للميــاه( وقــد تقلــد الخبرات العملية:
هــذا المنصــب منــذ ديســمبر 2018، وكان قبــل ذلــك فــي الفتــرة مــن مــارس 2018 إلــى نوفمبــر 2018 المديــر العــام باإلنابــة. عمــل 
فــي حيــا للميــاه طيلــة العشــر ســنوات الماضيــة فــي العديــد مــن المناصــب ابتــداًء بمنصــب مهنــدس مشــاريع أول فــي عــام 
2007، وعمــل قبــل ذلــك فيمــا بيــن عــام 2003 إلــى عــام 2006 فــي شــركة تنميــة نفــط عمــان ش م م كمهنــدس إنشــاءات مدنيــة 
ثــم مهنــدس مشــروع، وعمــل أيضــا كمهنــدس لخطــوط الميــاه، ورئيــس التوزيــع والقيــاس بــوزارة اإلســكان والكهربــاء 

والميــاه فــي الفتــرة مــا بيــن أغســطس 2000 إلــى مايــو 2003. 

عضوية مجلس إدارة 
الشركات األخرى

ليس عضوا في أية شركة أخرى.
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محمد سالم ناصر الوهيبياالسم:

عضو مستقلالمنصب:

حصــل علــى البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة، والدبلــوم العالــي فــي الهندســة المدنيــة والدبلــوم العالي في الهندســة المؤهالت التعليمية:
غيــر التخصصية.

كان يعمــل فــي آخــر عمــل لــه مــع لجنــة خبــراء متابعــة المشــاريع ببلديــة مســقط، وعمــل لــدى البلديــة ألكثــر مــن ثالثيــن ســنة، الخبرات العملية:
وكان أيضــا يديــر شــركة إنشــاءات خاصــة.

عضوية مجلس إدارة 
الشركات األخرى

ليس عضوا في أية شركة أخرى.

االمتثال للقوانين السارية

تاسســت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه كشــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة وهــي قيــد التحــول لشــركة مســاهمة عمانيــة عامــة، وقــد عينــت مجلــس إدارة 
وفقــً لمتطلبــات الهيئــة العامــة لســوق المــال وقانــون الشــركات التجاريــة وتعديالتــه، بمــا فــي ذلــك الشــرط الخــاص باألعضــاء المســتقلين؛ وهــو مجلــس 
يخــدم مصالــح جميــع المســاهمين ويتألــف مــن أحــد عشــر )11( عضــوا؛ أربعــة )4( منهــم مــن المســتقلين وذلــك طبًقــا لتعريــف »العضــو المســتقل« الــوارد 

فــي المبــدأ الثامــن مــن ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة عبــر اقتــراع ســري، حيــث يتمتــع كل مســاهم بعــدد مــن 
األصــوات مســاويً لعــدد األســهم التــي يمتلكهــا بالشــركة ويحــق لــه التصويــت بهــا جميعــً لمرشــح واحــد أو تقســيمها بيــن مــن يختارهــم مــن المرشــحين 
عبــر بطاقــة التصويــت بحيــث ال يتجــاوز إجمالــي األصــوات التــي تــم منحهــا لــكل المرشــحين عــدد إجمالــي األســهم التــي يملكهــا، وســيتم إعــالن األشــخاص 

المرشــحين الذيــن يحصلــون علــى أعلــى األصــوات أعضــاءًا منتخبيــن فــي مجلــس اإلدارة.

اســتنادًا إلــى أحــكام المــادة 115 مــن الئحــة الشــركات المســاهمة العامــة، ودون اإلخــالل بأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة وميثــاق حوكمــة وإدارة الشــركات 
المســاهمة، ُيشــترط فــي مــن يرغــب فــي الترشــح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة تقديــم مــا يفيــد اســتيفاء الشــروط اآلتيــة:

أن يكون شخصا طبيعيا.  

أن يكون حسن السيرة والسمعة .   

أال يقل عمره عن )25( خمس وعشرين سنة .  

أن يكون لديه رقم مساهم مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع.  

أال يكون عاجزًا عن سداد مديونيته الشركة التي يتقدم بأوراق ترشيحة لعضوية مجلس إدارتها.    

أال يكون قد ُحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره، أو باإلفالس أو باإلعسار   

أال يكون متسببا بتصرفات فردية أو ضمن المسؤولية الجماعية لمجلس اإلدارة في إفالس إحدى الشركات.  

إذا كان مترشحا بصفته عضوا مستقال فيقدم إقرارا بذلك وبأنه ستسقط عضويته إذا فقد صفة االستقاللية.  

أال يترتــب علــى اكتســابه العضويــة أن يصبــح عضــوا فــي أكثــر مــن )4( أربــع شــركات مســاهمة عامــة مركــز عملهــا الرئيســي فــي الســلطنة، وأال يكــون   
رئيســا لمجلــس إدارة أكثــر مــن شــركتين. 

أال يكــون عامــًلا أو عضــوا فــي مجلــس إدارة شــركة مســاهمة عامــة أو مقفلــة تمــارس أغراًضــا مشــابهة ألغــراض الشــركة التــي يتقــدم للترشــيح   
إدارتهــا. مجلــس  لعضويــة 

ومع عدم اإلخالل بأي من أحكام قانون الشركات التجارية المذكورة أعاله، يتعين مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس إدارة الشركة:

أن يكون جميع أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين.  

أن يكــون ثلــث أعضــاء المجلــس ) اثنــان علــى األقــل( مــن األعضــاء المســتقلين وفقــً للقواعــد والشــروط التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال   
طبًقا لما هو منصوص عليه في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة والئحة الشركات المساهمة العامة. 

وطبقــا للمــادة 188 مــن قانــون الشــركات التجاريــة إذا فقــد عضــو مجلــس اإلدارة أحــد الشــروط الالزمــة للعضويــة ولــم يعــد مؤهــال للبقــاء فــي مجلــس إدارة 
شــركة مســاهمة، فإنــه بموجــب القانــون تســقط عضويتــه وســتتوقف عــن أن تكــون صالحــة. يجــب علــى عضــو المجلــس المعنــي عنــد علمــه بوضعــه 
كعضــو غيــر مؤهــل فــي المجلــس أن يبلــغ المجلــس علــى الفــور بذلــك وتبطــل القــرارات التــي شــارك  العضــو فــي التصويــت عليهــا بعــد ســقوط عضويتــة، 

إال إذا كانــت حائــزة علــى نســبة التصويــت المطلوبــة لصحتهــا بــدون احتســاب صــوب هــذا العضــو.

يجــوز ألعضــاء المجلــس المتبقيــن شــغل المقعــد الشــاغر الناشــئ بعــد تنحيــة مجلــس اإلدارة وفقــا للمــادة 7 مــن النظــام األساســي لشــركة بــركاء لتحليــة 
الميــاة، حيــث يجــوز للمجلــس، إذا أصبــح مكتــب العضــو شــاغرا فــي الفتــرة بيــن جمعيتيــن عاميــن عادييــن، ان يعيــن عضــو مؤقــت يســتوفي شــروط 
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نشرة إصدار أسهم

العضويــة لتولــي المنصــب الشــاغر حتــى الجمعيــة العامــة العاديــة المقبلــة.  إذا كان عــدد المقاعــد الشــاغرة أو األعضــاء الذيــن ســيتم تعيينهــم مــن قبــل 
المجلــس، يصــل إلــى أكثــر مــن نصــف عــدد أعضــاء المجلــس المنتخبيــن، يجــب علــى المجلــس بعــد ذلــك عقــد جمعيــة عامــة عاديــة فــي غضــون ســتين 
)60( يومــا مــن التاريــخ الــذي نشــأ فيــه آخــر مقعــد شــاغر فــي المجلــس النتخــاب األعضــاء الجــدد لشــغل المقاعــد الشــاغرة. ومــع ذلــك، فــي جميــع الحــاالت، 

يتولــى العضــو المؤقــت )األعضــاء( هــذا المنصــب )هــؤالء المناصــب( للفتــرة المتبقيــة مــن أعضــاء مجلــي اإلدارة الحالييــن .

يقــوم مجلــس اإلدارة بانتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس للمجلــس مــن بيــن أعضائــه ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس فــي حــال غيابــه، ويجــب علــى رئيــس 
مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرارات المجلــس، ويتولــى مجلــس اإلدارة اإلشــراف علــى ســير األعمــال االعتياديــة للشــركة وفقــً للســلطات المخولــة لــه علــى النحــو 

المحــدد فــي النظــام األساســي واللوائــح الداخليــة للشــركة.

دور مجلس اإلدارة

الــدور الرئيســي الــذي يقــوم بــه مجلــس اإلدارة هــو إدارة األنشــطة واألعمــال التجاريــة للشــركة فــي إطــار مــن الحكمــة والســيطرة الفعالــة التــي تمكنــه مــن 
تقييــم وإدارة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة للوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة والتنظيميــة وفقــا للقانــون واللوائــح المعمــول بهــا.

سلطات مجلس اإلدارة

يتمتــع مجلــس اإلدارة بســلطات كاملــة للقيــام بجميــع األمــور المطلوبــة إلدارة الشــركة وفــق األغــراض التــي تأسســت مــن أجلهــا؛ وأهمهــا تحقيــق قيمــة 
ربحيــة للمســاهمين فيهــا، ولــن تكــون هــذه الســلطات مقيــدة أو محظــورة باســتثناء الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي القانــون الواجــب التطبيــق أو النظــام 
األساســي للشــركة أو وفــق القــرارات التــي تصدرهــا الجمعيــة العامــة للمســاهمين مــن حيــن آلخــر. وتتولــى إدارة الشــركة إدارة الشــؤون اليوميــة للشــركة 
علــى النحــو المبيــن فــي الفقــرات المذكــورة أدنــاه مــن هــذا الفصــل، وفيمــا يلــي بعــض الســلطات الرئيســية التــي يتمتــع بهــا مجلــس اإلدارة وذلــك حســب 

نــص المــادة 122 مــن الئحــة الشــركات المســاهمة العامــة:

1 -  تعييــن الرئيــس التنفيــذي أو مــن فــي حكمــه والعامليــن الذيــن يتبعونــه تبعيــة مباشــرة ويرفعــون تقاريرهــم إليــه وفــق الهيــكل التنظيمــي 
وحقوقهــم. اختصاصاتهــم  وتحديــد  للشــركة 

ــد مهامهــم وحقوقهــم  ــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحدي تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة للقيــام ببعــض األعمــال ويتضمــن ق  - 2
وواجباتهــم.

تقييم أداء العاملين المنصوص عليهم في البند )1( من هذه المادة، وتقييم األعمال التي تقوم بها اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.  - 3

تضميــن التقريــر الســنوي المقــدم للجمعيــة العامــة مســوغات مقــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي ممارســة األنشــطة المحــددة لهــا وتحقيــق   -4
أهدافهــا.

تعيين أمين سر مجلس اإلدارة في أول اجتماع له.  -5

تضمين تقرير الحوكمة بيانا كامال عن جميع المبالغ التي يكون قد تلقاها أي عضو من الشركة خالل السنة.  -6

التأكد من استيفاء أي قرار للمتطلبات القانونية قبل اإلفصاح عنه للجمهور.  -7

تحديد مبلغ مقابل الحصول على نسخة مطابقة لأصل من النظام األساسي، بما ال يتجاوز )20( عشرين رياال عمانيا.  -8

ــا للســر لمجلــس اإلدارة فــي أول إجتمــاع لــه، وطبقــً للمــادة )189( مــن قانــون الشــركات التجاريــة، علــى مجلــس اإلدارة بنــاء علــى دعــوة مــن  تعييــن أميًن
رئيســه - أن يعقــد مــا ال يقــل عــن 4 اجتماعــات فــي الســنة ، علــى  أال تزيــد المــدة بيــن كل اجتماعيــن علــى )120( مائــة وعشــرين يومــا ، ولرئيــس المجلــس 

دعوتــه كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك . 

أن تضمن في البيانات المالية بيانً كاماًل بجميع المبالغ التي تلقاها كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في كل سنة.

ــه صراحــة بموجــب النظــام  ــا للمــادة )185( مــن قانــون الشــركات التجاريــة، فإنــه يحظــر علــى مجلــس اإلدارة القيــام باألعمــال اآلتيــة مــا لــم يرخــص ل وطبًق
ــة: األساســي للشــركة أو بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العادي

تقديم التبرعات ، ماعدا التبرعات التي تتطلبها مصلحة العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية.  

إجراء الرهن على موجودات الشركة أو التأمين عليها إال لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها االعتيادية.  

كفالة ديون الغير، ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق أغراض الشركة.  

وطبًقــا للمــادة )176( مــن القانــون ذاتــه فــإن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة تختــص بالتصــرف فــي موجــودات الشــركة الثابتــة، أو فــي جــزء منهــا تشــكل 
قيمتــه )25%( خمســة وعشــرين فــي المائــة فأكثــر مــن صافــي قيمــة أصــول الشــركة، وفــي تعديــل نظامهــا األساســي وفــي تحولهــا أو اندماجهــا أو حلهــا 

وتصفيتهــا.

يتعيــن علــى الشــركة اإللتــزام بجميــع األعمــال التــي يقــوم بهــا مجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة ومديــر المشــروع وجميــع أعضــاء اإلدارة العليــا اآلخريــن، 
)إن وجــدوا(، طالمــا أنهــم يعملــون باســم الشــركة وفــي حــدود صالحياتهــم.

طبقــً للمــادة 193 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، لمجلــس اإلدارة أن يصــدر فــي الحــاالت وبالضوابــط التــي تحددهــا الئحــة الشــركات المســاهمة العامــة أيــا 
مــن قراراتــه عــن طريــق محضــر بالتمريــر . وفــي هــذه الحالــة ، يجــب علــى أميــن ســر المجلــس إدراج القــرارات التــي تــم اعتمادهــا بالتمريــر فــي محضــر اجتمــاع 

مجلــس  اإلدارة التالــي علــى اعتمادهــا.
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وفقــً ألحــكام المــادة 202  مــن قانــون الشــركات التجاريــة ال يجــوز ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة العليــا اســتغالل مــا يصــل إليــه مــن معلومــات بحكــم 
مركــزه لتحقيــق مكاســب لــه او ألي شــخص أخــر، وطبقــا للمــادة 203 مــن قانــون الشــركات التجاريــة  فإنــه ال يجــوز لعضــو مجلــس إدارة الشــركة أن يشــارك 
فــي إدارة شــركة أخــى تمــارس أعمــاال مشــابهة. المــادة هــذه أيضــا تذكــر أن ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا فــي الشــركة أن يقومــو لحســابهم 

أو لحســاب الغيــر بأعمــال مشــابهة لمصلحتهــم أو لمصلحــة الغيــر دون موافقــة مســبقة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة.

لقــد تــم توضيــح القيــد المذكــور أدنــاه فــي الفصــل الثانــي مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس المــال المتعلــق بتعامــالت األشــخاص المطلعيــن 
وذلــك علــى النحــو التالــي:

يقصــد بالشــخص المطلــع كل شــخص يمكنــه االطــالع علــى المعلومــات الجوهريــة غيــر المفصــح عنهــا بحكــم منصبــه أو وظيفتــه ويشــمل أعضــاء   
ــات العمــل أو غيرهــا. ــة أو الشــخصية أو عالق ــه العائلي ــة، وكل شــخص يحصــل علــى هــذه المعلومــات مــن خــالل عالقات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي

تلتــزم الجهــة المصــدرة بتزويــد دائــرة الرقابــة علــى التــداول بالســوق قائمــة بأســماء أعضــاء مجلــس إدارتهــا واإلدارة التنفيذيــة فيهــا وأزواجهــم   
وأقاربهــم حتــى الدرجــة األولــى كمــا تلتــزم أيًضــا بإبــالغ الدائــرة المذكــورة بــأي تغييــر يحــدث فــي هــذه القائمــة.

يخضــع األشــخاص المطلعــون لعقوبــات تتضمــن الغرامــة والســجن وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة وقانــون ســوق رأس المــال والئحتــه التنفيذيــة، 
وال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أو اإلدارة العليــا أو األطــراف األخــرى ذات العالقــة بشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
فــي الصفقــات والعقــود التــي تبرمهــا الشــركة لحســابها باســتثناء العقــود والصفقــات التــي تتــم وفقــا للقواعــد واللوائــح التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة 

لســوق المــال.

يكــون أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤوليين أمــام الشــركة والمســاهمين والغيــر عــن األضــرار الناتجــة عــن أعمالهــم المخالفــة للقانــون وعــن أعمالهــم التــي 
تتجــاوز حــدود صالحياتهــم وعــن أي غــش أو إهمــال يرتكبونــه فــي أداء مهامهــم وكذلــك عــن عــدم تصرفهــم تصــرف الشــخص المتبصــر فــي ظــروف 

معينــة.

تسري أحكام المادة 18 من قانون الشركات التجارية على الدعاوي المرفوعة ضد الشركة على النحو الآلتي:

»ال تقبــل الدعــوى المؤسســة علــى الطلبــات الناشــئة فــي ظــل أحــكام هــذا القانــون ضــد أو فيمــا بيــن الشــركاء أو المســاهمين فــي الشــركة بشــأن وثائــق 
ــة أو  ــري الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو مراقبــي حســاباتها أو مصفيهــا أو علــى ورث تأســيس أو أعمــال الشــركة، كمــا ال تقبــل الدعــوى علــى مدي
خلفــاء أي مــن المذكوريــن بســبب األعمــال التــي قامــوا بهــا فــي أثنــاء ممارســتهم مهامهــم إال إذا أقيمــت خــالل )5( خمــس ســنوات تبــدأ مــن أحــدث تاريــخ 

مــن التواريــخ اآلتيــة:

تاريخ تسجيل الشركة لدى المسجل.  -1

تاريخ حدوث الفعل أو التقصير الذي هو سبب الدعوى.  -2

تاريــخ موافقــة الشــركاء أو انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة التــي قــدم المديــر أو مجلــس اإلدارة حســابا عــن عمليــات الشــركة عــن المــدة التــي تشــمل   -3
الفعــل أو التقصيــر الــذي هــو ســبب الدعــوى المقامــة ضــد المديريــن أو مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه." 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تحــدد الجمعيــة العامــة العاديــة المكافــآت الســنوية وبــدل حضــور جلســات اجتماعــات مجلــس إدارة الشــركة لرئيــس وأعضــاء المجلــس طبقــا للضوابــط 
الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال ووفقــً ألحــكام المــادة 197 مــن قانــون الشــركات التجاريــة. وقــد وردت األحــكام الخاصــة »بالمكافــآت« و»بــدل حضــور 
الجلســات« تحــت الفــرع الثانــي )ثالثــا( مــن الئحــة الشــركات المســاهمة العامــة، وُيدفــع بــدل حضــور الجلســات إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أســاس عــدد 
جلســات المجلــس ولجانــه التــي حضروهــا فــي الســنة الماليــة الواحــدة، علــى أال يتجــاوز بــدل حضــور الجلســات )10٫000( عشــرة آالف ريــال عمانــي لــكل عضــو 

خــالل الســنة الواحــدة طبقــا للمــادة )129( مــن الالئحــة المشــار إليهــا.

وقــد حــددت مــواد الالئحــة )130 - 133( آليــة حســاب وتوزيــع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة حيــث يكــون توزيــع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األربــاح 
الصافيــة للشــركة بعــد خصــم الضرائــب واســتقطاع االحتياطــي القانونــي والحســابات االحتياطيــة االختياريــة، ومــا تخصصــه الشــركة مــن األربــاح لزيــادة 

رأس مالهــا أو لتوزيعــه علــى مســاهميها.

وتحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا للقواعد اآلتية:

ــاح المحققــة فــي ســنتها  ــي للشــركة التــي حققــت أرباحــا صافيــة مســاوية أو تفــوق األرب ــال عمان ــف ري ــة أل ــغ )300٫000( ثالثمائ أال تتجــاوز المكافــآت مبل  -1
الماليــة الســابقة وال توجــد خســائر متراكمــة ولــم يلحــق بــرأس مالهــا خســارة.

أال تتجــاوز المكافــآت مبلــغ )150٫000( مائــة وخمســين ألــف ريــال عمانــي للشــركة التــي حققــت أرباحــا صافيــة أقــل عــن األربــاح المحققــة فــي ســنتها الماليــة   -2
الســابقة ولــم يلحــق بــرأس مالهــا خســارة.  

وســيتم توزيــع المكافــآت بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بالنســبة والكيفيــة، حســب اإلتفــاق وفــي غيــاب هــذا االتفــاق يتــم توزيــع المبلــغ بالتســاوي بيــن 
األعضــاء، ويكــون عضــو مجلــس اإلدارة مؤهــاًل للحصــول علــى تعويــض عــن خدماتــه إذا ُكلــف بعمــل مــا أو بســفر أو قــام بشــئ يتعلــق بعمــل الشــركة. 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يجــوز لمجلــس اإلدارة، بغــرض مســاعدته فــي أداء واجباتــه وإلتزاماتــه، تشــكيل لجــان لتقديــم النصــح والتوصيــات لــه بشــأن أمــور معينــة،  وقــد شــكل 
مجلــس اإلدارة طبًقــا للمــادة )196( مــن قانــون الشــركات التجاريــة وميثــاق حوكمــة الشــركات والئحــة الشــركات المســاهمة العامــة - لجنــة التدقيــق 
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نشرة إصدار أسهم

والمخاطــر ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت، حيــث تتألــف كل لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء. هــذا، ويجــوز لمجلــس اإلدارة تشــكيل لجــان أخــرى مــن حيــن آلخــر علــى 
ــا ألحــكام ميثــاق تنظيــم وإدارة شــركات المســاهمة.  أن يتــم ذلــك طبًق

لجنة التدقيق والمخاطر

ُتشكل لجنة التدقيق والمخاطر من األعضاء التالية أسماؤهم:
الفاضل/ حارب عبد اله الكيتاني - رئيس اللجنة  

الفاضل/  خالد حسن اللواتي - عضوا  
الفاضل/ جون براين مارشال - عضوا  

تتضمن مهام لجنة التدقيق والمخاطر ما يأتي: 
بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بتعيين مكاتب الحسابات، وأتعابهم، وشروط االستعانة بهم.  

مراجعــة تفاصيــل خطــة عمــل مكاتــب مراقبــي الحســابات ونتائــج عمليــة التدقيــق، والتأكــد مــن إعطــاء مراقــب الحســابات حــق االطــالع الكامــل علــى   
المســتندات الالزمــة لتنفيــذ مهامــة. 

ــي وتضمــن االلتــزام بالمبــادئ المحاســبية الدوليــة، والتــي تظهــر  ــر مال ــة احتيــال أو تزوي التأكــد مــن وجــود إجــراءات كافيــة لمنــع واكتشــاف أي حال  
المركــز المالــي الحقيقــي للشــركة.

اإلشــراف علــى أعمــال التدقيــق الداخلــي، وذلــك مــن خــالل خطــة عمــل التدقيــق المعتمــدة، ودراســة تقاريــر المراقــب الداخلــي، وضمــان اطــالع المراقــب   
الداخلــي الكامــل علــى جميــع المســتندات ذات العالقــة، ومراجعــة وبحــث مــدى فعاليــة وكفــاءة عمليــة التدقيــق الداخلــي بشــكل دوري.

مراجعــة سياســات الشــركة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر، والتأكــد مــن مــدى مالءمــة وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة مــن واقــع التقاريــر الدوريــة   
للمراقــب الداخلــي ومراقــب الحســابات أو االســتعانة بجهــات استشــارية متخصصــة فــي هــذا المجــال.

مراجعــة القوائــم الماليــة الفصليــة والســنوية قبــل إصدارهــا، ومراجعــة تحفظــات مراقــب الحســابات علــى مســودة القوائــم الماليــة - إن وجــدت -،   
والتأكــد مــن التــزام الشــركة بمعاييــر المحاســبة الدوليــة، ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة مــن الهيئــة.

العمل كقناة اتصال بين مجلس اإلدارة وكل من مراقب الحسابات، والمراقب الداخلي.  
مراجعة الصفقات والتعامالت المقترح أن تقوم با الشركة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس اإلدارة.  

مراجعــة تقريــر المقيــم الخارجــي للمراقــب الداخلــي، وتقديمــه إلــى مجلــس اإلدارة مشــفوعا بتوصياتهــا، واإلفصــاح عــن  ملخــص لنتائــج عمليــة التقييم   
كجــزء مــن تقريــر الحوكمــة.

مراجعــة تقريــر المقيــم الخارجــي للمراقــب الداخلــي، وتقديمــه إلــى مجلــس اإلدارة مشــفوعا بتوصياتهــا، واإلفصــاح عــن  ملخــص لنتائــج عمليــة التقييم   
كجــزء مــن تقريــر الحوكمــة.

اقتراح األجور والمكافآت والمزايا المالية والعينية للعاملين في وحدة التجقيق الداخلي.  

ــة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل، وذلــك مــن بعــد االكتتــاب العــام االولــي للشــركة،  ينبغــي أن تتألــف لجنــة التدقيــق والمخاطــر مــن ثالث
شــريطة أن تكــون غالبيتهــم مــن األعضــاء المســتقلين،  كمــا، يجــب أن يــرأس لجنــة التدقيــق عضــو مــن األعضــاء المســتقلين. وينبغــي أن يكــون أحــد 
ــة بالشــؤون المحاســبية والماليــة. تكــون لجنــة التدقيــق أيضــً مســؤولة عــن اقتــراح تعييــن  أعضــاء لجنــة التدقيــق علــى األقــل مــن ذوي الخبــرة والدراي

ــه، وتكــون هــذه الوحــدة مســؤولة عــن التالــي: وحــدة التدقيــق الداخلــي لتولــي إدارة التدقيــق الداخلــي بالشــركة واقتــراح مخصصات
وضع استراتيجة التدقيق الداخلي للشركة.  

التدقيق على العمليات والبيانات المالية للشركة.  
التحقق من إمتثال الشركة للقوانين واللوائح التي تسري على الشركة.  

إعــداد التقاريــر الدوريــة ورفعهــا لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بدقــة وفعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة بالشــركة والضوابــط اإلداريــة والمحاســبية والماليــة   
واألمــور األخــرى التــي ينبغــي علــى مديــر التدقيــق الداخلــي إعــداد تقاريــر بشــأنها لمجلــس اإلدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

ُتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم:

الفاضل/  تشارلز شامي -  رئيس اللجنة  

الفاضل/ تسونيهارو هيينو - عضوا  

الفاضل/ وليم فان دن أبلي -  عضوا  

واآلتي يتضمن دور لجنة الترشيحات والمكافآت:

مســاعدة المســاهمين - وقــت انتخــاب المجلــس فــي الجمعيــة العامــة - فــي ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة األكفــاء وانتخــاب األكثــر مالءمــة للغــرض   
المرجــو منــه.

مساعدة المجلس في اختيار المديرين التنفيذيين المناسبين والالزمين لإدارة التنفيذية للشركة.  

مســاعدة الشــركة فــي صياغــة سياســات واضحــة وذات مصداقيــة ويســهل الوصــول إليهــا إلعــالم المســاهمين بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة   
العامــة. المســاهمة  إدارات شــركات  الجلســات ألعضــاء مجالــس  وبــدل حضــور  المكافــآت  التنفيذييــن، بشــأن قواعــد  والمديريــن 
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وضع وتنفيذ معايير إضافية تستند إلى األداء لتحديد حوافز و مكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية العليا للشركة.  

تقديم خطة عمل سنوية إلى المجلس.  

وضع خطة التعاقب لإدارة التنفيذية.  

وضع خطة تعاقب لمجلس اإلدارة أو على األقل لرئيس المجلس؛  

إعداد توصيفات وظيفية مفصلة لدور ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك رئيس المجلس.  

تحديد وترشيح األشخاص المؤهلين للعمل كأعضاء مجلس إدارة مؤقتين في حالة شغور المنصب.   

ترشيح أشخاص مؤهلين لتولي مناصب تنفيذية عليا حسب متطلبات المجلس وتوصياته.   

إعداد سياسة العالوات والبدالت وسياسات حوافز لإدارة التنفيذية.   

مراجعة هذه السياسات دورًيا  مع مراعاة ظروف السوق وأداء الشركة.   

فريق اإلدارة العليا

يتألف فريق اإلدارة العليا لشركة بركاء لتحلية المياه من الموظفين المذكورين أدناه:

المنصباإلسم

الرئيس التنفيذيالفاضل / باتريك ثينبونت

الرئيس الماليالفاضل / برمود ريلكر

المدير الماليالفاضل/ ميتيش باتيل

ُنبذة تاريخية عن فريق اإلدارة العليا

الفاضل / باتريك ثينبونتاإلسم:

الرئيس التنفيذيالمنصب:

2019تاريخ االلتحاق بالعمل

تخرج من كلية إيساب تولوس بجامعة تولوس وحصل على الشهادة العلمية في الهندسة الزراعية.المؤهالت التعليمية:

اكتســب خبــرة علــى مــدار 25 عامــا فــي مجــال ميــاه الشــرب ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، وقــد أدار مشــروعات كبيــرة الخبرات العملية:
ومعقــدة مــع بعــض أصحــاب المصالــح فــي أوروبــا وفــي العالــم.

التحــق بشــركة ســويز انترناشــيونال عــام 1993 وتقلــد العديــد مــن المناصــب فــي المجموعــة فــي أوروبــا وآســيا وأمريــكا 
ــوردو  والشــرق األوســط. كان فــي الســابق مســؤول العمليــات فــي مرافــق معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي مدينــة ب
قبــل التحاقــه للعمــل بشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه. وقــد عمــل منــذ عــام 2011 إلــى 2016 مديــرا إقليميــا فــي إندونيســيا 
ومصــر وكان مســؤوال عــن إنشــاء محطــات ســويز اس ايــه فــي اإلقليميــن وتشــغيلها وصيانتهــم. كان مديــر التشــغيل 
والصيانــة عــن منطقــة الشــرق األوســط وآســيا والمحيــط الهــادئ، وأمضــى كذلــك خمــس ســنوات فــي األردن فــي إدارة 
ــه فــي  ــر عمليــات التشــغيلية فــي البلــد وفــي الشــرق األوســط. بــدأ مشــواره المهنــي فــي شــركة ســويز اس اي وتطوي
ــاه  ــم خدمــات مي ــاح فــي تقدي ــرا لمركــز األرب ــم عمــل مهندســا للمشــروع ومدي ــى عــام 2002، ث ــم فــي فرنســا إل ــد ث الهن

الشــرب ومعالجــة ميــاه الصــرف لصالــح البلديــات.

الفاضل / برمود ريلكر اإلسم:

المسؤول الماليالمنصب:

2016تاريخ اإللتحاق بالعمل

ــوم تدقيــق المؤهالت العلمية ــى الماجســتير فــي التجــارة وعلــى دبل محاســب معتمــد مــن معهــد المحاســبين القانونييــن، وحاصــل عل
أنظمــة المعلومــات.
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نشرة إصدار أسهم

اكتســب خبرتــه علــى مــدار 20 ســنة فــي مجــال التمويــل والحســابات والتدقيــق والضرائــب والتحليــل المالــي والتخطيــط الخبرات العملية
والرقابــة، وفــي مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وفــي تمويــل المشــاريع وإدارتهــا. أمضــى 13 ســنة فــي 
الســلطنة وعمــل فــي قطاعــات الميــاه والطاقــة والتأميــن والتصنيــع، وعمــل أيضــا فــي مجــال العقــارات والنفــط والغــاز 
واالســتثمارات والتجــارة والخدمــات. بــدأ مشــواره المهنــي عــام 1999 فــي شــركة متوســطة الحجــم لتدقيــق الحســابات 
ــاه عمــل  ــركاء لتحليــة المي ــى المناصــب اإلدارة، وقبــل التحاقــه بشــركة ب ــدرج فــي المناصــب وصــوال إل ــم ت فــي الهنــد، ث
مديــرا للتمويــل )االئتمــان( فــي شــركة التأميــن األهليــة فــي عمــان وقبــل ذلــك كان مديــرا للتدقيــق فــي مكتــب ديلويــت 

بســلطنة عمــان.

الفاضل / ميتيش باتيلاإلسم:

المدير الماليالمنصب:

2018تاريخ اإللتحاق بالعمل

محاسب معتمد من معهد المحاسبين القانونيين، وحاصل على بكالوريوس التجارة.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

التحق بشركة بركاء لتحلية المياه في أكتوبر 2018، واكتسب خبرته على مدار 10 سنوات في مجال الحسابات 
والمراجعة واالستشارات، وإدارة الصناديق، والتمويل، وإدارة المخاطر، واألنظمة، والعمليات، واالمتثال.

عمل قبل التحاقه بشركة بركاء لتحلية المياه رئيس حسابات السفن في الهند لشركة فليت مانجمنت ليمتد )ثالث 
أكبر شركة إلدارة السفن في العالم(، وعمل أيضا لدى كي بي إم جي وديلويت، وقدم خدمات استشارات المخاطر 
وضمان اإلدارة للشركات متعددة الجنسية. كما أن له خبرة في مجال الخدمات والتصنيع اكتسبها من خالل عمله 

في األعمال البحرية وإدارة السفن وبضائع المستهلك وصناعة الحديد والصلب.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن أعضاء شركة التشغيل العاملين بشكل نشط في تشغيل وصيانة المحطة:

المنصباإلسم

مدير المحطةالفاضل / سامح مختار

مدير التشغيلالفاضل / أزرن بن كاسمان

مدير الصيانةالفاضل / كيرولوس سيرجيوس

ُنبذة تاريخية

سامح مختاراالسم:  

مدير المحطةالمنصب: 

2019تاريخ االلتحاق بالعمل:  

المؤهالت التعليمية: 
حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية وحضر العديد من الدورات:

إدارة األصول آيزو 55000  

مهارات التفاوض  

التمويل لغير مدراء التمويل  

أساسيات اإلدارة  

إدارة المخاطر والفرص  

نظام إدارة ساب  

تدريب مراقب الحسابات آيزو 55001  
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الخبرات العملية: 

لديــه خبــرة ألكثــر مــن 20 ســنة فــي إدارة محطــات ميــاه الشــرب ومعالجــة ميــاه الصــرف فــي مصــر والشــرق األوســط. 
بــدأ مشــواره المهنــي كمهنــدس كهربــاء فــي شــركة تايمــز ووتــر فــي إبريــل عــام 1994، ولمــدة ثــالث ســنوات عمــل 
فــي إنشــاء وتشــغيل محطتيــن لتحليــة الميــاه )45٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم، و54٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم( فــي 
ضفــة نهــر النيــل بشــمال مصــر. وفــي عــام 1997 التحــق بشــركة أنســالدو انداســتريا كمهنــدس تركيبــات وتشــغيل 

تجريبــي الثنيــن وعشــرين محطــة تحليــة ميــاه الصــرف )20٫000 متــر مكعــب(.
والتحــق فــي أغســطس مــن عــام 2003 بشــركة ديجريمونــت مصــر )إحدى شــركات مجموعة ســويز اس ايه(كمهندس 
قيــاس ومراقبــة لمحطــة تحليــة ميــاه البحــر )500٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم(، ثــم ُعيــن مديــرا للصيانــة الكهربائيــة 
ــة فــي  ــر الصيان ــر 2011 لشــغل منصــب مدي ــذات المشــروع فــي يوليــو 2007 إلــى ســبتمبر 2011، ثــم ترقــى فــي أكتوب ل

محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي غــرب الدوحــة بقطــر )175٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم(.
وترقى في فبراير 2015 إلدارة محطة لوسيل لمعالجة مياه الصرف الصحي في الدوحة بقطر )60٫000 متر مكعب(.

وهــو مديــر المحطــة الحالــي )بســعة 281٫000 متــر مكعــب( ويتولــى إدارة شــؤون المحطــة اليوميــة ومراقبــة وإدارة 
المصروفــات التشــغيلية وميزانيــة مصاريــف رأس المــال، ويضمــن اتبــاع معاييــر الجــودة.

أزرن بن كاسماناالسم: 

مدير التشغيلالمنصب: 

2019تاريخ االلتحاق:  

حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية - التصنيع المؤهالت التعليمية:

ــاه البحــر، وقــد وضــع خطــط الخبرات العملية:  ــة ومي ــاه العذب ــه أكثــر مــن 20 عامــا مــن الخبــرة فــي تشــغيل محطــات تحليــة المي لدي
الطــوارئ لتشــغيل المحطــات. وتتضمــن قائمــة محطــات المعالجــة والتحليــة )بنظــام التناضــح العكســي( التــي قــام 

علــى تشــغيلها مــا يلــي:

ماليزيــا: محطــة ســونجاي تيريــب لمعالجــة ميــاه الشــرب )300 مليــون لتــر فــي اليــوم(، ومحطــة كــواال جيــالي   
.)2010 إلــى   2000 )عــام  اليــوم(  فــي  لتــر  )68 مليــون  الشــرب  ميــاه  لمعالجــة 

الجزائــر: محطــة ســوق الثالثــاء لتحليــة ميــاه البحــر بنظــام التناضــح العكســي )200 مليــون لتــر فــي اليــوم( )عــام   
2010 إلــى 2012(.

قطر: محطة شمال الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي )440 مليون لتر في اليوم( )عام 2012 إلى 2014(.  

ســلطنة عمــان: محطــة الغبــرة لتجليــة ميــاه البحــر بنظــام التناضــح العكســي )191 مليــون لتــر فــي اليــوم( )عــام   
2014 إلــى 2017(.

اإلمــارات العربيــة المتحــدة: محطــة المرفــئ لتحليــة ميــاه البحــر بنظــام التناضــح العكســي )136 مليــون لتــر فــي   
اليــوم( )عــام 2017 إلــى 2019(.

ســلطنة عمــان: محطــة بــركاء 4 لتحليــة الميــاه بنظــام التناضــح العكســي )281 مليــون لتــر فــي اليــوم( )عــام   
2019 إلــى الوقــت الحالــي(.

كيرولوس سيرجيوساالسم: 

مدير الصيانةالمنصب: 

2017تاريخ االلتحاق بالعمل: 

حاصل على البكالوريوس في هندسة الطاقة الميكانيكية، وقد حضر العديد من الدورات على النحو التالي:المؤهالت التعليمية: 

إدارة األصول آيزو 55001  

إدارة الطاقة آيزو 50001  

بانورامــا معالجــة شــركة ديجريمونــت )المعروفــة االن باســم ســويز انترناشــيونال(: ميــاه الشــرب وميــاه الصــرف   
الصحــي

مراقب الحسابات الداخلي آيزو 9001  

تقييم تحليل المخاطر  

قيادة مسائل الصحة والسالمة والبيئة  
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ــه أكثــر مــن 14 عامــا مــن الخبــرة فــي مجــال تقنيــة معالجــة الميــاه والحلــول فــي مجموعــة شــركات ســويز اس الخبرات العملية:   لدي
ايــه فــي نوفمبــر 2015. بــدأ مشــواره المهنــي كمهنــدس تصميــم ميكانيكــي للموقــع لشــركة ديجريمونــت مصــر 
)التابعــة لمجموعــة شــركات ســويز اس ايــه( فــي محطــة معالجــة ميــاه الجبــل األصفــر، وكان مســؤوال عــن إنشــاء 
محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بســعة 500٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم وتشــغيلها وصيانتهــا، وقــد تضمنــت 
المحطــة أنظمــة إلزالــة الرمــل والنفــط والزيــوت، وتصفيــة الســوائل، والمعالجــة البيولوجيــة والحــد مــن التلــوث 

ــة. ــة مصــر العربي ــة، بالقاهــرة بجمهوري ــة النهائي العضــوي ووحــدة التصفي

فــي ديســمبر 2007 ُعيــن مهنــدس للميكانيــا الكهربائيــة بمحطــة لوســيل لمعالجــة الميــاه، ثــم فــي أغســطس 2009 
مهنــدس ميكانيــكا للموقــع ومهنــدس ضمانــات لمشــروع بــركاء 2 ويضــم محطــة للطاقــة الكهربائيــة بســعة 678 
ــر مكعــب فــي اليــوم.  ــاه البحــر تعمــل بنظــام التناضــح العكســي بســعة 120٫000 مت ميغــاواط، ومحطــة لتحليــة مي
ثــم ُعيــن فــي أكتوبــر 2010 كمهنــدس ميكانيــكا للموقــع لمشــروع مدينــة البــروة فــي الدوحــة بقطــر، وقــد تضمــن 

المشــروع إنشــاء محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بســعة إجماليــة بلغــت 15٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم.

وفــي ديســمبر 2012 ُعيــن مهنــدس مشــرف للصيانــة امتــداد 3، 4 غــرب الدوحــة، وكان مســؤوال عــن تشــغيل وصيانــة 
محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بســعة 175٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم.

وقــد تمــت ترقيتــه فــي إبريــل 2016 فأصبــح مديــرا لمحطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي امتــداد 5 غــرب الدوحــة 
بســعة 175٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم، وزادت ســعته إلــى 280٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم.

ويشــغل اآلن منصــب مديــر األصــول والصيانــة فــي محطــة بــركاء 4 لتحليــة الميــاه بســلطنة عمــان )281٫000 متــر 
مكعــب فــي اليــوم(، ويقــوم علــى إدارة الشــؤون اليوميــة للمحطــة وأنشــطة الصيانــة ومراقبــة الميزانيــة، وضمــان 
اتبــاع معاييــر الجــودة، كمــا يقــوم بــإدارة قســم الصيانــة ويضمــن اســتيفاء جميــع المعــدات معاييــر الصحــة والســالمة 
والبيئــة، والمتطلبــات التشــريعية، وســاهم فــي دعــم أنظمــة اإلدارة المتكاملــة آيــزو 9001، 14001، 45001. ويتولــى أيضــا 

مســؤولية إعــداد خطــة إدارة األصــول وتحديــد السياســات واألهــداف طبقــا لمتطلبــات آيــزو 55001.

اللوائح الداخلية

ــح الداخليــة الالزمــة لتنظيــم  ــركاء لتحليــة الميــاه وضــع اللوائ ــة، يجــب علــى مجلــس إدارة شــركة ب وفقــً ألحــكام المــادة 117 مــن قانــون الشــركات التجاري
وإدارة الشــركة وأعمالهــا وشــؤون العامليــن فيهــا وذلــك فــي غضــون عــام واحــد مــن تســجيل تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة. 
وســتقوم الشــركة بوضــع عــدد مــن السياســات للوفــاء بمتطلبــات اللوائــح التــي أصدرتهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال ذات الصلــة بــإدارة وحوكمة شــركات 
المســاهمة العامــة وســتقوم بإدخــال التعديــالت المناســبة المطلوبــة فــي ضــوء خطتهــا للتحــول إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة، ســوف تغطــي هــذه 

اللوائــح، علــى األقــل، مــا يلــي عــالوة علــى تلــك اللوائــح الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال والميثــاق:

الهيــكل التنظيمــي لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه بمــا فــي ذلــك المســؤوليات المتعلقــة بالوظائــف المختلفــة بالشــركة وطريقــة وإجــراءات رفــع   
التقاريــر. 

تحديد مدى الصالحيات الممنوحة لكل منصب فيما يتعلق بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.  

تحديد أتعاب حضور الجلسات والمكافآت والمزايا األخرى المقررة ألعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه وكيفية حسابها.  

السياسات المتعلقة بعقود الشراء )دليل العمل والشراء( والخدمات بالشركة.  

الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة.  

السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة باإلدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة.  

ــب  ــب والترقيــات وإنهــاء الخدمــات وغيرهــا مــن الجوان ــر والتدري ــب والتعييــن والتطوي ــك الروات السياســات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية بمــا فــي ذل  
األخــرى ذات العالقــة.

السياسات االستثمارية بالشركة.  

السياسات ذات العالقة بتعامالت األطراف ذات العالقة.  

سياســات وإجــراءات اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة التــي تقــدم للجمهــور والهيئــة العامــة لســوق المــال وبورصــة مســقط فــي الوقــت المحــدد بمــا   
فــي ذلــك تعريــف المعلومــات الجوهريــة و تحديــد الحــق فــي الحصــول هلــى هــذه المعلومــات مــن قبــل موظفــي الشــركة.

أية لوائح أخرى يرى مجلس إدارة الشركة أنها ضرورية لتحقيق تنظيم وإدارة الشركة.  
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حقوق ومسؤوليات المساهمين

مسؤوليات المساهم 

تقتصــر مســؤولية المســاهم علــى ســداد قيمــة األســهم التــي اكتتــب فيهــا ولــن يكــون مســؤوالً عــن ديــون شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه إال فــي حــدود 
قيمــة األســهم التــي اكتتــب فيهــا.

حقوق المساهم

تتمتع جميع أسهم الشركة بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفقً ألحكام قانون الشركات التجارية، وهي:

الحق في قبض أنصبة األرباح النقدية المعلن عنها في الجمعية العامة .  

حق األفضلية في االكتتاب بأسهم جديدة.  

الحق في مقاسمة توزيع عادئات وأصول الشركة عند التصفية .  

الحق في التنازل عن األسهم وتحويلها وفقا للقانون الواجب التطبيق .  

الحق في اإلطالع على الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين .  

الحــق فــي اســتالم دعــوة لحضــور الجمعيــات العامــة واإلقتــراع فيهــا شــخصيا أو بواســطة وكيــل )يكــون لــه صــوت واحــد مقابــل كل ســهم يمتلكــه   
فــي الشــركة(. 

الحــق فــي التقــدم بطلــب إبطــال أي قــرار تتخــذه الجمعيــة العامــة أو مجلــس اإلدارة إذا كان فيــه ضــرر للمســاهمين أو محابــاة ألحــد فئــات المســاهمين   
أو لجلــب منفعــة خاصــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كان مخالفــا للقانــون أو النظــام األساســي للشــركة أو لوائحهــا الداخليــة ، وفقــا للمــادة )174( مــن  
قانــون الشــركات التجاريــة  والمــادة )8( مــن قانــون ســوق رأس المــال، شــريطة أن يملــك المســاهمون 5% علــى األقــل مــن رأس مــال الشــركة لتقديــم 

مثــل هــذا الطلــب إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال. 

الحــق فــي مقاضــاة أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراقبــي حســابات الشــركة نيابــة عــن المســاهمين أو نيابــة عــن الشــركة عمــال بأحــكام قانــون الشــركات   
التجاريــة.

طبقــا للمــادة 174 مــن قانــون الشــركات التجاريــة للجهــة المختصــة - بنــاًء علــى طلــب المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة ال تقــل عــن )5%( خمســة   
فــي المائــة مــن أســهم الشــركات - إصــدار قــرار بوقــف قــرارات الجمعيــة العامــة للشــركة الصــادرة إضــرارا بهــم، أو الصــادرة لصالــح فئــة معينــة مــن 
ــة أســباب الطلــب ، وال ُيقبــل طلــب إيقــاف تنفيــذ قــرارات  المســاهمين، أو لجلــب نفــع خــاص ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو غيرهــم، متــى ثبــت لهــا جدي
الجمعيــة العامــة بعــد مضــي )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور تلــك القــرارات، وعلــى كل ذي مصلحــة إقامــة الدعــوى لطلــب إبطــال القــرارات 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة أمــام المحكمــة المختصــة وإخطــار الجهــة المختصــة بنســخة منهــا خــالل خمســة أيــام عمــل 
مــن تاريــخ صــدور إيقــاف تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العامــة وإال اعتبــر الوقــف كأن لــم يكــن. وتنظــر المحكمــة دعــوى بطــالن قــرارات الجمعيــة العامــة، ولهــا 

أن تأمــر علــى وجــه االســتعجال بوقــف تنفيــذ قــرار الجهــة المختصــة بنــاء علــى طلــب الخصــم لحيــن البــت فــي موضــوع الدعــوى. 

التقارير والبيانات

ُيعــد مجلــس اإلدارة بيانــات ماليــة ربــع ســنوية غيــر مدققــة عــن الربــع األول والثانــي والثالــث مــن كل ســنة ماليــة وُيعــد كذلــك تقريــرًا ســنويً خــالل 
)60( ســتين يومــا مــن نهايــة الســنة الماليــة يحــوي ميزانيــة عموميــة مدققــة وبيــان األربــاح والخســائر وبيــان التدفقــات النقديــة والتغييــر فــي حقــوق 
المســاهمين وتقريــرًا لمجلــس اإلدارة وتقريــر حــول مناقشــات المجلــس وتحليــال لمــا دار فــي تلــك المناقشــات وتقريــرًا حــول تنظيــم وإدارة الشــركة. هــذا، 
وينبغــي نشــر هــذه البيانــات عبــر نظــام النشــراإللكتروني لمركــز المعلومــات فــي بورصــة مســقط وذلــك قبــل )15( خمســة عشــر يومــا مــن موعــد انعقــاد 

ــة الســنوية.  الجمعيــة العامــة العادي

ينبغــي للشــركة أيضــً إرســال بيانــات ماليــة فصليــة غيــر مدققــة إلــى مركــز المعلومــات مــن خــالل نظــام النشــراإللكتروني الخــاص وذلــك بعــد موافقــة 
مجلــس اإلدارة عليهــا خــالل 30 يومــً مــن نهايــة كل ربــع ســنة أو أي مــدة قانونيــة أخــرى تحددهــا قواعــد وشــروط اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة 
لســوق المــال. ويجــب علــى مجلــس اإلدارة تزويــد مركــز المعلومــات المذكــور بنســختين معتمدتيــن حســب األصــول. كمــا يجــب علــى الشــركة أن تنشــرها 

خــالل المــدة المذكــورة.

وبوصفهــا شــركة مســاهمة عامــة، ينبغــي علــى الشــركة وفقــً ألحــكام المــادة 280 مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق راس المــال  اإللتــزام باإلفصــاح عــن 
النتائــج الماليــة ربــع الســنوية غيــر المدققــة فــورًا بعــد موافقــة اإلدارة التنفيذيــة للشــركة عليهــا )وقبــل موافقــة مجلــس اإلدارة( وذلــك قبــل 15 يومــً مــن 

نهايــة الربــع الســنوي المعنــي. 
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نشرة إصدار أسهم

اجتماعات الجمعية العامة السنوية و الجمعية العامة العادية

تنعقدالجمعيــة العامــة الســنوية خــالل )90( تســعين يومــا مــن تاريــخ إنتهــاء الســنة الماليــة للشــركة - وذلــك طبقــا لنــص المــادة )172( مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة - فــي المــكان واليــوم والوقــت المحــدد فــي الدعــوة لحضــور االجتمــاع. ويجــوز دعــوة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة فــي 

أي وقــت خــالل العــام بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة أو فــي حــاالت أخــرى غيــر ذلــك.

وتختص الجمعية العامة العادية السنوية  بما يأتي طبقا لنص المادة )172( من قانون الشركات التجارية:

دراسة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المالية المنتهية، والموافقة عليه.   -1

دراسة تقرير مجلس اإلدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خالل السنة المالية المنتهية، والموافقة عليه.   -2

دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية والموافقة عليه.  -3

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وعزلهم.   -4

دراسة مقترح توزيع أنصبة األرباح على المساهمين، والموافقة عليه.   -5

الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وبدل حضور الجلسات.   -6

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية الجديدة، وتحديد أتعابه.   -7

ــة والجمعيــة العامــة الســنوية، أو مراقبــو الحســابات إذا كانــت الدعــوة للجمعيــة صــادرة مــن  يضــع مجلــس اإلدارة جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العادي
قبلهــم، وعلــى مجلــس اإلدارة أو مراقبــي الحســابات، بحســب الحــال، أن يدرجــوا فــي جــدول األعمــال أي إقتــراح يقدمــه مســاهمون يمثلــون أكثــر مــن )%5( 
خمســة بالمائــة مــن رأس المــال المصــدر للشــركة، شــريطة أن يــرد هــذا اإلقتــراح إلدراجــه فــي جــدول األعمــال قبــل الموعــد المحــدد للجمعيــة بعشــرين )20( 

يومــا علــى األقــل.

ال تكــون قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة والجمعيــة العامــة الســنوية قانونيــة إال إذا حضــر االجتمــاع، شــخصيا أو بالوكالــة، مســاهمون يمثلــون نصــف رأس 
المــال المصــدر للشــركة علــى األقــل، وإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب، وجــب انعقــاد الجمعيــة الثانيــة خــالل ســبعة أيــام علــى األكثــر مــن تاريــخ الجمعيــة األولــى 
لمناقشــة نفــس جــدول األعمــال ويكــون التاريــخ المحــدد فــي الدعــوة الموجهــة لحضــور االجتمــاع األول، وتكــون قــرارات الجمعيــة الثانيــة قانونيــة مهمــا كان 
عــدد األســهم الممثلــة شــريطة أن تكــون هــذه الجمعيــة قــد عقــدت خــالل ســبعة )7( أيــام مــن تاريــخ الجمعيــة األولــى، وتتخــذ الجمعيــة العامــة العاديــة 
والجمعيــة العامــة الســنوية قراراتهــا باألغلبيــة المطلقــة لأصــوات التــي اقترعــت بشــان قــرار معيــن، غيــر أن هــذه القــرارات ال تكــون نافــذة إال إذا وافقــت 

عليهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال وُقيــدت حســب األصــول.

اجتماعات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية طبًقا للمادة )176( من قانون الشركات التجارية باآلتي: تعديل النظام األساسي للشركة.

التصــرف فــي موجــودات الشــركة الثابتــة، أو فــي جــزء منهــا تشــكل قيمتــه )25%( خمســة وعشــرين فــي المائــة فأكثــر مــن صافــي قيمــة أصــول   -1
الشــركة.

تحول الشركة أو اندماجها أو حلها وتصفيتها.   -2

وُتعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر والبت في أي أمور أخرى يعود إليها حصًرا أمر البت فيها بموجب القانون أو نظام الشركة.  -3

ال تكــون قــرارت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قانونيــة إال إذا حضــر االجتمــاع، شــخصيً أو بالوكالــة، مســاهمون يمثلــون خمســة وســبعون فــي المائــة 
)75%( مــن رأس المــال المصــدر للشــركة علــى األقــل. إذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب، وجــب انعقــاد الجمعيــة فــي اجتمــاع ثــان فــي التاريــخ المحــدد فــي الدعــوة 

الموجهــة لحضــور االجتمــاع األول وذلــك خــالل )7( ســبعة أيــام علــى األكثــر مــن التاريــخ المحــدد لالجتمــاع األول. 

تكــون قــرارات الجمعيــة الثانيــة قانونيــة إذا حضــر االجتمــاع، شــخصيً أو بالوكالــة، مســاهمون يمثلــون أكثــر مــن نصــف رأس المــال المصــدر للشــركة علــى 
األقــل، شــريطة أن تكــون هــذه الجمعيــة قــد عقــدت خــالل  ســبعة أيــام علــى األكثــر مــن تاريــخ الجمعيــة األولــى. 

تتخــذ الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قراراتهــا بأكثريــة ثالثــة أربــاع األصــوات التــي اقترعــت بشــأن قــرار معيــن، شــريطة أن ينــال هــذا القــرار أصواتــا تزيــد عــن 
نصــف أســهم رأس مــال الشــركة المصــدر غيــر أن هــذه القــرارات ال تكــون نافــذة إال إذا وافقــت عليهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال وُقيــدت حســب األصــول.

خــالل خمــس ســنوات مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة، يحــق لــكل مســاهم أو أي شــخص آخــر ذي مصلحــة أن يراجــع المحكمــة التجاريــة )الدائــرة 
المختصــة( لتقضــي ببطــالن أي قــرار إذا كان قــد اتخــذ خــالل هــذه الجمعيــة بصــورة مخالفــة ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة أو ألحــكام النظــام األساســي 

للشــركة أو لوائحهــا الداخليــة أو عــن طريــق الغــش أو إســاءة إســتعمال الســلطة.

فترة حجز األسهم - اإلعفاء من تطبيق المادة 127 من قانون الشركات التجارية

ُتلــزم المــادة )127( مــن قانــون الشــركات التجاريــة مؤسســي الشــركة المســاهمة العامــة بعــدم التصــرف فــي أســهمهم قبــل أن تنشــر الشــركة ميزانيتيــن 
عموميتيــن مدققتيــن لمــدة ســنتين ماليتيــن متتاليــن إبتــداء مــن تاريــخ تســجيلها مــن قبــل الشــركة. مــع ذلــك، فــإن المــادة 17 )أ( مــن قانــون تنظيــم 
و تخصيــص قطــاع الكهربــاء و الميــاه المرتبطــة بــه تعفــي الشــركات المرخــص لهــا مباشــرة أي مــن األنشــطة الخاضعــة للتنظيــم وفقــا لقانــون تنظيــم 
و تخصيــص قطــاع الكهربــاء و الميــاه المرتبطــة بــه مــن القيــود المفروضــة بموجــب المــادة 127 مــن قانــون الشــركات التجاريــة و تســمح لهــم أن يعرضــوا 

أســهمهم فــي هــذه الشــركة للبيــع حتــى ولــو لــم تكــن قــد نشــرت ميزانيتيــن مدققتيــن عــن ســنتين ماليتيــن متتاليــن. 
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القيود العامة المفروضة على تحويل ملكية األسهم

ــون الشــركات  ــه فــي النظــام األساســي للشــركة وقان ــة األســهم مــن قبــل أي مســاهم الحــد األقصــى المقــرر والمنصــوص علي يجــب أن ال تتجــاوز ملكي
ــم يتــم الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المختصــة.  ــي، مــا ل ــون ســوق رأس المــال علــى التوال ــة وقان التجاري

ينبغــي علــى كل شــخص تصــل مســاهمته هــو وأوالده القاصريــن 10 % أو أكثــر مــن أســهم رأس المــال المصــدر للشــركة أن ُيخطــر الهيئــة العامــة لســوق 
المــال بذلــك بكتــاب خطــي. عــالوة علــى ذلــك، ينبغــي عليــه كذلــك أن يخطــر الهيئــة العامــة لســوق المــال بــأي تعامــل أو تصــرف ُيجريــه يــؤدي إلــى أي تغييــر 

فــي هــذه النســبة فــور حدوثــه.

ال يجــوز ألي شــخص أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة أن يمتلــك أو يشــتري 25 % أو أكثــر مــن أســهم رأســمال شــركة مســاهمة عامــة إال وفقــً لمــا تحــدده 
قوانيــن الهيئــة العامــة لســوق المــال فيمــا يتعلــق بضوابــط هــذا التملــك.

وأي تغييــر فــي الســيطرة علــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه - بمــا فــي ذلــك بيــع 20% مــن ملكيتهــا ألســهم رأس المــال 
- ســيتطلب موافقــة خطيــة مســبقة مــن هيئــة تنظيــم الخدمــات العامــة، وذلــك طبًقــا لشــروط ترخيــص التحليــة.

ولــو أراد أحــد المســاهمين أو مجموعــة مــن المســاهمين بيــع أســهمهم لمســاهم آخــر فقــد ُتطبــق الئحــة االســتحواذ والســيطرة الصــادرة عــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال. وقــد تــم تعريــف "الســيطرة" فــي الالئحــة علــى أنهــا: عــرض مقــدم مــن شــخص بمفــرده أو باالشــتراك مــع آخريــن المتــالك )25%( خمســة 
وعشــرين بالمائــة أو أكثــر مــن أســهم التصويــت للشــركة المســاهمة العامــة، وفــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى المشــتري االلتــزام بأحــكام الالئحــة والحصــول 

علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى االســتحواذ وتقديــم عــرض الســيطرة إلــى المســاهمين اآلخريــن فــي الشــركة.
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نشرة إصدار أسهم

الفصل العشرون

شروط االكتتاب وإجراءاته 

ســوف ُيجــرى االكتتــاب العــام علــى مرحلتيــن: )أ( طــرح المرحلــة األولــى، )ب( طــرح المرحلــة الثانيــة. حيــث ُتطــرح المرحلــة األولــى علــى المســتثمرين مــن خــالل 
إجــراٍء ُيســمى »بنــاء ســجل أوامــر االكتتــاب« أو مــا ُيعــرف باســم »Book-Building«، ويهــُدف هــذا اإلجــراء فــي األســاس إلــى تحديــد ســعر الطــرح بنــاًء علــى 
العــروض التــي ُيقدمهــا مقدمــي طلبــات االكتتــاب فــي المرحلــة األولــى، والتــي ســيحصل مــن خاللهــا علــى »ســعر الطــرح فــي المرحلــة األولــى«. يجــب أن 
يســتند ســعر الطــرح علــى ســعر العــرض األعلــى قيمــة الــذي يغطــي إجمالــي األســهم المعروضــة مــن بيــن العــروض التــي يتــم اســتالمها والتــي تكــون 
بســعر الطــرح أو أعلــى منــه. ومــن ثــم ســُيعلن علــى الموقــع االلكترونــي لبورصــة مســقط )www.msx.om( قبــل موعــد بدايــة اإلكتتــاب فــي طــرح المرحلــة 

الثانيــة بالســعٍر الثابــٍت الُمحــدد. والجــدول التالــي يوجــز  طــرح المرحلــة األولــى علــى النحــو الــوارد ادنــاه :

طرح المرحلة األولى

هيكل االكتتاب

طرح المرحلة األولى

15٫104٫400 سهم )من ضمنها 6٫041٫600 سهم قد تم تخصيصها للمستثمرين المؤسسين(التخصيص المقترح لعدد األسهم المطروحة

50%التخصيص المقترح لنسبة األسهم المطروحة

بناء سجل أوامر االكتتاب )كما سيأتي بيانه الحًقا في هذا الفصل(أساس التسعير والتخصيص

250٫100 سهٍم ومن ثم مضاعفات 100 سهم الحد األدنى لالكتتاب

3٫020٫800 سهٍم بما يعادل 10% تقريبا من أسهم الطرح الحد األقصى لالكتتاب

كامل القيمة المدفوعة عند تقديم طلب االكتتاب في أسهم المرحلة األولى أو في وقت شروط سداد قيمة األسهم المكتتب بها
التخصيص المذكور في هذا الفصل الذي يضم بند كيفية سداد قيمة األسهم المكتتب بها 

تقع من 30 يناير 2022 إلى 3 فبراير 2022مدة االكتتاب

شروط االكتتاب وإجراءاته التي تخص المرحلة األولى 

أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة

االكتتــاب فــي أســهم طــرح المرحلــة األولــى مفتــوح للعمانييــن وغيــر العمانييــن مــن األفــراد والجهــات االعتباريــة ممــن لديهــم حســابات مســجلة لــدى 
شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع. هــذا، وســتتم معاملــة جميــع مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والجهــات االعتباريــة المســجلة فــي دول 

المجلــس معاملــة المواطنيــن العمانييــن والجهــات اإلعتباريــة العمانيــة فيمــا يتعلــق بملكيــة األســهم فــي شــركات المســاهمة العامــة العمانيــة. 

ال يجــوز ألي شــخص أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة أن يمتلــك أو يشــتري 25 % أو أكثــر مــن أســهم رأســمال شــركة مســاهمة عامــة إال بموافقــة خطيــة 
مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال وفــق اللوائــح المعمــول بهــا.

طلبات االكتتاب المحظورة
وفقً ألحكام قانون سوق رأس المال، ال ُيسمح للمستثمرين المذكورين أدناه باالكتتاب في األسهم المطروحة:

المؤسسات الفردية: يتعين على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه فقط.  

حســابات العهــدة: يتعيــن علــى المســتثمرين المقيديــن تحــت حســابات العهــدة االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بأســمائهم الشــخصية )بإســتثناء   
مــا ورد أدنــاه(.

طلبات االكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه.  

طلبــات االكتتــاب المشــتركة: ال يجــوز للمســتثمرين تقديــم طلــب اكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بأكثــر مــن اســم واحــد بمــا فــي ذلــك الطلبــات   
المقدمــة باســم الورثــة.

المؤسسون: ال يجوز لمؤسسي الشركة بتقديم اي طلب لهذا اإلكتتاب.  

األطراف ذات العالقه: ال يجوز لأطراف التي ذات صله بالشركة بتقديم طلب في المرحلة األولى من فترة اإلكتتاب.  
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ســيتم رفــض جميــع طلبــات االكتتــاب المقدمــة مــن قبــل المســتثمرين الذيــن ال يلتزمــون بالشــروط والقيــود المذكــورة أعــاله دون الرجــوع إليهــم،  إال إنــه 
يجــوز اســتثناًء مــن هــذه القاعــدة قبــول طلبــات حســابات العهــدة فــي الطــرح حســب تقديــر مديــر اإلصــدار و يجــب أن يكــون  وكيــل االكتتــاب علــى قناعــة 
ــر اإلصــدار هــذا الطلــب  ــى باســمه أو باســم مؤسســاتهم الشــخصية. وقــد يرفــض مدي ــة األول ــات أخــرى فــي المرحل ــم يقــدم طلب ــأن هــذا المســتثمر ل ب

المعنــي إذا علــم بوجــود تعــدد فــي الطلبــات مــن هــؤالء المســتثمرين يتقدمــون مــن خــالل حســابات العهــدة. 

وكيــل االكتتــاب الــذي يقبــل الطلبــات مــن قبــل حســابات العهــدة ســيحتاج إلــى الحصــول علــى تعهــد موقــع مــن قبــل مقــدم الطلــب والــذي يقــدم المزيــد 
ــالع  وكيــل االكتتــاب بوضــوح لمقــدم  ــة عنهــم، ســيتم إب ــم الطلــب نياب ــم تقدي ــن ت مــن التفاصيــل عــن المســتثمرين / المســتفيدين األساســيين الذي
الطلــب أنــه فــي حالــة  تعــدد الطلبــات مــن قبــل حســاب العهــدة والمســتثمر األساســي فــي مؤسســاتهم الشــخصية ، فــإن أحــد الطلبيــن أو كليهمــا 

عرضــة للرفــض وفقــا لتقديــر مديــر اإلصــدار.

االكتتاب في األسهم المطروحة نيابة عن األطفال القاصرين
ألغراض هذا االكتتاب، يعتبر قاصرًا كل شخص تحت سن 18 عامً عند تقديم الطلب في تاريخ إغالق باب االكتتاب.  

يجوز لأب فقط االكتتاب نيابة عن أطفاله القاصرين.   

إذا تــم االكتتــاب نيابــة عــن الطفــل القاصــر مــن قبــل أي شــخص آخــر غيــر األب، فإنــه يجــب عليــه أن يرفــق بالطلــب وكالــة شــرعية ســارية المفعــول صــادرة   
مــن الجهــات المختصــة تخــول لــه حــق التصــرف فــي أمــوال الطفــل القاصــر بيًعــا وشــراًء واســتثماًرا.

رقم المكتتب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع

يتعيــن علــى كل شــخص يرغــب فــي االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة أن يكــون لــه حســاب أو رقــم المســتثمر لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع 
)ش.م.ع.م(. ويجــوز للمكتتــب التقــدم بطلــب للحصــول علــى رقــم المســتثمر وفتــح الحســاب مــن خــالل تعبئــة اســتمارة الطلــب المعــدة لهــذا الغــرض 
المتوفــرة بمقــر شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش.م.ع.م( أو مــن موقعهــا علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة )www.mcd.gov.om( أو شــركات 
الوســاطة المرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال. هــذا، ويجــوز لــكل مكتتــب تســليم اســتمارة الطلــب بعــد اســتيفاء جميــع متطلباتهــا 

إلــى أحــد العناويــن اآلتيــة:
المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع، ص ب 952، الرمز البريدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان.  -

مكاتب شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  -
إرسال طلب إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع عبر الفاكس رقم 24817491 968 +.   -

www.mcd.gov.om  فتح الحساب عبر موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  -
يتعيــن علــى الجهــات االعتباريــة الراغبــة فــي فتــح حســاب لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع أو الحصــول علــى رقــم المســتثمر، تقديــم نســخة مــن   

مســتندات التســجيل، حســب متطلبــات شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع، مــع نمــوذج الطلــب المعــد لهــذا الغــرض بعــد إســتيفاء جميــع بياناتــه.
يتعيــن علــى األشــخاص الذيــن لديهــم مســبقً حســابات لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع التأكــد - قبــل االكتتــاب - مــن كتابــة بياناتهــم   

بالكامــل بالطلــب. ويمكــن لــكل مســتثمر تحديــث بياناتــه مــن خــالل المنافــذ المشــار إليهــا أعــاله.
يتــم إرســال جميــع المراســالت للمكتتــب بمــا فــي ذلــك إخطــارات التخصيــص وشــيكات األربــاح للعنــوان المســجل لــدى شــركة مســقط للمقاصــة   

واإليــداع ولذلــك يتعيــن علــى المكتتبيــن التأكــد مــن صحــة عناوينهــم المقيــدة لــدى الشــركة.
ــداع؛ نظــرًا ألن رقــم المســتثمر مطلــوب عنــد تعبئــة  يتعيــن علــى كل مكتتــب الحصــول علــى رقــم المســتثمر مــن شــركة مســقط للمقاصــة واإلي  
الطلــب. وتقــع مســؤولية التحقــق مــن صحــة رقــم المســتثمر المــدون فــي طلــب االكتتــاب علــى المكتتــب نفســه. وســيتم رفــض طلبــات االكتتــاب التــي 

ال تحمــل أرقــام حســابات صحيحــة دون الرجــوع للمكتتبيــن.
لالستفسار أو لمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات، يرجى االتصال بالعنوان التالي:  

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م  
صندوق بريد رقم 952، الرمز البريدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان  

هاتف رقم: 2222 2482 968 + ، فاكس رقم: 7491 2481 968 +  
www.mcd.gov.om موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  

مدة الطرح )االكتتاب في األسهم المطروحة( 

يبدأ االكتتاب في أسهم المرحلة األولى في يوم 30 يناير 2022 وينتهي  في يوم 3 فبراير 2022 في تمام الساعة الثانية ظهًرا بتوقيت السلطنة.

االكتتاب وتقديم الطلبات بالنسبة لمستثمري المرحلة األولى
علــى المســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم طــرح المرحلــة األولــى تعبئــة اســتمارة الطلــب المعــدة لذلــك والمتوفــرة فــي  مكاتــب وكالء  ) أ( 
االكتتــاب، ويمكــن تعبئتهــا وتقديمهــا لــدى المكاتــب الرئيســية لــوكالء االكتتــاب الــواردة أســماؤهم وعناوينهــم وبيانــات التواصــل معهــم فــي هــذا 
الفصــل. ويجــب اســتيفاء جميــع بيانــات االســتمارة علــى نحــو مــا ورد فــي هــذه النشــرة، وأمــا االســتمارات التــي لــم ُتســَتوف بياناتهــا فيجــوز رفضهــا، وال 

يجــوز اســتخدام االســتمارات المخصصــة إال لغــرض االكتتــاب فــي المرحلــة األولــى.

وال يجــوز ألي مســتثمٍر أن ُيقــدم أكثــَر مــن طلــٍب، ولمســتثمري المرحلــة األولــى إيــداع طلباتهــم لــدى وكالء االكتتــاب مــن 30 ينايــر 2022 حتــى 3 فبرايــر  ) ب( 
2022 مــع ســداد كامــل قيمــة األســهم المكتتــب بهــا وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي فقــرة "كيفيــة ســداد قيمــة األســهم المكتتــب بهــا".
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نشرة إصدار أسهم

) ج(  ولــه أن ُيقــدم فــي طلبــه عرًضــا أو عرضيــن حتــى ثالثــة عــروض مختلفــة الســعر والكميــة فــي ذات طلــب االكتتــاب ، مــع تحديــد ســعر العــرض بموجــب 
نطــاق الســعر الــذي ينطبــق علــى أســهم طــرح المرحلــة األولــى التــي ُيــراد االكتتــاب بهــا وعددهــا.

يجــوز لموظفــي مديــر اإلصــدار والحســابات والمحافــظ والصناديــق التــي يديرهــا ، تقديــم عروضهــم فــي النظــام فــي اليــوم األخيــر مــن مرحلــة بنــاء  ) د( 
ســجل األوامــر.

ال يجــوز لأطــراف ذات العالقــة بالجهــة المصــدرة المشــاركة فــي مرحلــة البنــاء الدفتــري لأســعار اال اذا كانــت هــذه العالقــة ناتجــه عــن ملكيــة مشــتركة  ) ه( 
او ســيطرة تمارســها أي مــن األجهــزة اإلداريــة للدولــة.

وعلــى المســتثمر أن يحــرص علــى ترتيــب عروضــه التــي يقدمهــا فــي طلبــه ترتيًبــا تنازلًيــا، بمعنــى أنــه يبــدأ عروضــه بأعالهــا ســعًرا نــزوًلا إلــى أدناهــا،  ) و( 
ــا مــا  علــى أن يكــون عــدد األســهم  التــي ُيــراد االكتتــاب بهــا بأعلــى ســعر هــو أقــل كميــة عــرض مــن العــروض التــي يقدمهــا المســتثمر فــي طلبــه، وأمَّ
يتبــع ذلــك مــن عــرٍض بســعر أقــل فيكــون عــدد األســهم التــي ُيــراد االكتتــاب بهــا مســاويٌة لمــا ســبقها مــن العــرض ذات الســعر األعلــى أو أكثــر منــه. 
وال يجــوز لمســتثمر المرحلــة األولــى أن يســحب طلبــه الــذي أودعــه لــدى وكيــل االكتتــاب. برجــاء اإلطــالع علــى المثــال التوضيحــي الــوارد أدنــاه لعمليــة 

تقديــم العــروض. 

المثال التوضيحي للعروض المقدمة في الطلب: 

المستثمر )ب(المستثمر )أ(اسم المستثمر

العروض المقدمة من مستثمري المرحلة األولى

5000 بسعر 115 بيسة للسهمعدد أسهم العرض لكل سعر عرض
10000 بسعر 130 بيسة للسهم

5000 بسعر 145 بيسة للسهم
10000 بسعر 130 بيسة للسهم
15000 بسعر 115 بيسة للسهم

فــي المثــال التوضيحــي أعــاله، تــم اســتالم طلبيــن لعــرض المرحلــة األولــى، حيــث قــدم كل مســتثمر عــروض مختلفــة. بالنســبة للمســتثمر أ ، فــي حالــة 
رغبــة المســتثمر )أ( بالشــراء بســعر 115 بيســة للســهم، كان يتعيــن عليــه التقــدم بعــرض لشــراء عــدد مــن األســهم يزيــد عــن 10000 ســهم حيــث أن هــذا 
المســتثمر )أ( كان مســتعًدا لشــراء 10000 ســهم بســعر 130 بيســة للســهم، وبنــاء علــى ذلــك، ُيرفــض العــرض بقيمــة 115 بيســة للســهم للحصــول علــى 5000 
ســهم. بينمــا قــدم المســتثمر )ب( عروًضــا ســليمة وفيهــا عــدد أســهم العــرض المطلوبــة أعلــى مــن حــد الســعر األدنــى لهــا. عــالوة علــى ذلــك، فــي حالــة 
تحديــد ســعر الطــرح النهائــي بقيمــة 130 بيســة للســهم، يحصــل المســتثمر )ب( علــى أســاس التخصيــص علــى العــرض الخــاص فقــط بعــدد 10000 ســهم 

بقيمــة 130 بيســة للســهم ولــن يتــم النظــر فــي العــرض الخــاص بعــدد 5000 بقيمــة 145 بيســة لــكل ســهم.

ــي.  ــال العمان ــى قيمــة بالري ــى أعل ــز عل ــب - الحائ ــى العــرض - الُمقــدم فــي الطل ــة األول ــاب بهــا فــي المرحل ــراد االكتت وُتمثــل قيمــة األســهم التــي ُي ) ز( 
َوْلنضــرب لذلــك مثــًلا: إذا قــدم مســتثمر عرًضــا لشــراء عــدد 1٫000٫000 ســهم بقيمــة 145 بيســة للســهم الواحــد، وأتبعــه بعــرٍض آخــر؛ هــو شــراء عــدد 
1٫200٫000 ســهم بقيمــة 130 بيســة للســهم الواحــد، وأتبعهمــا بعــرٍض ثالــث؛ هــو شــراء عــدد 1٫500٫000 ســهم بقيمــة 115 بيســة للســهم الواحــد صــار الطلــب 
الحائــز علــى أعلــى قيمــة بالريــال العمانــي هــو عــرض شــراء 1٫500٫000 ســهم بقيمــة 115 بيســة للســهم الواحــد، ومــن ثــم تكــون قيمــة األســهم التــي ُيــراد 

االكتتــاب بهــا فــي هــذه الحالــة 172٫500 ريــال عمانــي وهــو المبلــغ المســتحق للدفــع حتــى يكــون الطلــب صحيًحــا ومقبــوًلا.

الجدول التالي يوضح العروض التي ُتقدم في استمارة طلب االكتتاب

عدد األسهم التي ُيراد سعر العرض )بيسة(العروض
االكتتاب بها

قيمة العرض )ر.ع(

145٫000 )أ 1 × ب 1(1٫000٫000 )ب 1(145 )أ 1(العرض األول

156٫000 )أ 2 × ب 2(1٫200٫000 )ب 2(130 )أ 2(العرض الثاني

172٫500 )أ 3 × ب 3(1٫500٫000 )ب 3(115 )أ 3(العرض الثالث

لمستثمر المرحلة األولى الذي قدم عرضه ويرغب في تعديل العرض أن يقوم باتباع اآلتي: ) ح( 

ــر 2022   ــخ 3 فبراي ــر 2022 وتاري ــخ 2 فبراي ــى؛ أي فــي تاري ــة األول ــخ انتهــاء مــدة طــرح المرحل ــل فــي آخــر يوميــن عمــل قبــل تاري ــم اســتمارة التعدي تقدي  )1
للمكتتبيــن فــي األيــام الثالثــة األولــى فقــط مــن فتــرة طــرح المرحلــة األولــى.

أن يقوم بإدخال التعديالت على عدد األسهم وسعر العرض من خالل تعبئة استمارة تعديل طلب االكتتاب ولمرة واحدة.  )2

3(   أن يكــون التعديــل موجًهــا إمــا لزيــادة أســعار العــرض أو عــدد األســهم أو لكليهمــا مــع مراعــاة دفــع فــرق القيمــة لوكيــل االكتتــاب وال يجــوز للمســتثمر 
تخفيــض أســعار العــروض وال تخفيــض عــدد األســهم التــي يــراد االكتتــاب بهــا.

4(  ال يجــوز للمســتثمر أن يزيــد فــي عــدد العــروض أو أن ينقــص منهــا فــي اســتمارة تعديــل طلــب االكتتــاب ؛بمعنــى أن المســتثمر الــذي قــدم عرضيــن 
فــي طلبــه األصلــي عليــه أن يقــدم عرضيــن أيًضــا فــي اســتمارة تعديــل طلــب االكتتــاب.

ال يجــوز لمــن اكتتــب فــي آخــر يوميــن مــن االكتتــاب قبــل تاريــخ انتهــاء مــدة طــرح للمرحلــة األولــى أي فــي تاريــخ 2 فبرايــر 2022 و 3 فبرايــر2022 أن يقــدم   )5
اســتمارة تعديــل طلــب االكتتــاب.
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توضيح آلية تحديد سعر الطرح وإجراءات التخصيص 

ُتحــدد شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ســعر الطــرح وتخصيــص أســهم المرحلــة األولــى بالتشــاور مــع مديــر اإلصــدار والهيئــة العامــة لســوق المــال 
بموجــب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي النشــرة، علــى النحــو التالــي: 

1(  توضيح ألية تحديد سعر الطرح
تجميع طلبات اإلكتتاب في المرحلة األولى بموجب العروض المقدمة من المستثمرين وفرزها جميعا لتحديد الطلب اإلجمالي على األسهم  ) أ( 

ُيقبــل ســعر العــرض ابتــداًء مــن العــرض األعلــى قيمــًة حتــى األدنــى، وذلــك حتــى تكــون محصلــة األســهم التــي ُيــراد االكتتــاب بهــا مســاوية لأســهم  ) ب( 
المطروحــة، علــى أن يكــون ســعر العــرض المقبــول هــو ســعر الطــرح.

) ج(  يتــم تحديــد ســعر الطــرح علــى أســاس العــرض الــذي يشــير الــى تغطيــة كامــل األســهم المطروحــة مــن بيــن عروضــه بحيــث يكــون هــذا العــرض 
مســاوًيا لســعر الطــرح أو يكــون أعلــى قيمــًة منــه.

2(  توضيح اجراءات التخصيص
ُتخصص األسهم لكل من اكتتب بقيمة سعر الطرح، وإن قدم عرًضا بقيمٍة أعلى منه. ) أ( 

لن ُتخصص األسهم للمستثمر الذي قدم عرًضا بقيمٍة أقل من سعر الطرح.  ) ب( 

ســوف تقــوم شــركة مســقط للمقاصــة وااليــداع بإرجــاع جميــع المبالــغ للمكتتبيــن الذيــن اكتتبــوا بعــروض أقــل مــن ســعر الطــرح المعلــن عنــه  ) ج( 
والطلبــات المرفوضــة، وذلــك خــالل ثالثــة أيــام عمــل مــن انتهــاء االكتتــاب فــي المرحلــة األولــى ،كمــا يحــق لهــؤالء المكتتبيــن االكتتــاب فــي األســهم 

المطروحــة فــي المرحلــة الثانيــة حســب الشــروط المذكــورة فــي النشــرة

الجدول التالي يوضح عمل آلية بناء سجل أوامر االكتتاب

في الجدول التالي عروض مقدمة من خمس مستثمرين افتراضيين في المرحلة األولى حيث يكون عدد أسهم الطرح اإلجمالية 30٫000 سهم:

الطلب المستثمر )ه(المستثمر )د(المستثمر )ج(المستثمر )ب(المستثمر )أ(اسم المستثمر
اإلجمالي 

على األسهم

العروض المقدمة من مستثمري المرحلة األولى

عدد األسهم التي ُيراد االكتتاب بها 
وسعر طرحها

10٫000 سهم 
بسعر 130 

بيسة للسهم

5000 سهم بسعر 
145 بيسة للسهم

10٫000 سهم بسعر 
115 بيسة للسهم

5000 سهم 
بسعر 145 

بيسة للسهم

10٫000 سهم 
بسعر 130 

بيسة للسهم

15٫000 سهم 
بسعر 115 بيسة 

للسهم

15٫000 سهم 
بسعر 130 

بيسة للسهم

10٫0000 سهم 
بسعر 115 بيسة 

للسهم

دراسة العروض

10٫00010٫00015٫00015٫00010٫00060٫000بسعر 115 بيسة

40٫000-10٫000500010٫00015٫000بسعر 130 بيسة

-- -50005000-بسعر 145 بيسة 
10٫000

سعر الطرح

130 بيسة

فــي الجــدول الســابق ُقدمــت خمــس طلبــات فــي المرحلــة األولــى، وكل مســتثمر قــدم عرًضــا أو عروًضــا مختلفــًة، فالمســتثمران )أ( و )د( ال يرغبــان فــي 
شــراء أســهم بســعر أعلــى مــن 130 بيســة للســهم، والمســتثمر )ه( ال يرغــب فــي شــراء أســهم بســعر أعلــى مــن 115 بيســة للســهم، وأمــا المســتثمران )ب( 
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نشرة إصدار أسهم

و )ج( فقــد أعلنــا رغبتهمــا فــي شــراء عــدد أقــل مــن األســهم فــي حالــة ارتفــاع ســعر الســهم. وعلــى أســاس العــروض الُمقدمــة ســتعمد شــركة مســقط 
للمقاصــة واإليــداع إلــى دراســة عــدد األســهم التــي ُيــراد االكتتــاب بهــا مقابــل األســعار المحــددة. فعلــى ســبيل المثــال: قــدم المســتثمر )أ( عرًضــا لالكتتــاب 
فــي بعــض األســهم بســعر 130 بيســة للســهم ويبــدو منطقًيــا أن هــذا المســتثمر ســيرغب فــي شــراء األســهم نفســها بســعٍر أقــل، ولــذا فإننــا ســنقوم 

بوضــع طلبــه أيًضــا ضمــن الفئــة الســعرية 115 بيســة للســهم.

ســتعكف شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع علــى دراســة ســجل أوامــر االكتتــاب حتــى تصــل لســعر الطــرح فــي المرحلــة األولــى. وكمــا الحظنــا مــن الدراســة 
الســابقة فــإن أعلــى ســعر حصلــت عليــه الشــركة مقابــل عــدد األســهم )30،000( التــي ُيــراد االكتتــاب بهــا هــو مبلــغ 130 بيســة للســهم، وبالتالــي ســتختار 
الشــركة أن تجعــل ســعر الطــرح يســاوي 130 بيســة للســهم. والمســتثمرون فــي المرحلــة األولــى الذيــن اكتتبــوا فــي األســهم المطروحــة بســعر 130 بيســة 

للســهم أو بســعر أعلــى مــن ذلــك ســيحصلون علــى أســهٍم بالنســبة والتناســب.

وعلــى كل مــن يرغــب فــي الحصــول علــى معلومــات أخــرى أو توضيحــات بشــأن حســاب دفــع كامــل قيمــة األســهم المكتتــب بهــا أو أي بيانــات عــن 
تخصيــص األســهم التواصــل مــع الشــخص المختــص ببنــك مســقط علــى البيانــات التاليــة:

الفاضل/ جيجنيش دهارود
بنك مسقط ش م ع ع 

jignesh@bankmuscat.com :البريد االلكتروني
الهاتف: 24801155 968 +

الحد األدنى لالكتتاب في المرحلة األولى

الحد األدنى الكتتاب مستثمري المرحلة األولى في األسهم المطروحة هو 250٫100 سهٍم ومن ثم مضاعفات 100 سهم.

الحد األقصى لالكتتاب  في المرحلة األولى 

الحد األقصى الكتتاب أي مستثمر في المرحلة األولى هو 10 % من إجمالي األسهم المطروحة؛ أي ما يعادل 3٫020٫800 سهٍم، 

ولغــرض حســاب هــذه النســبة المئويــة، ُيدمــج طلــب االكتتــاب الخــاص بــاألب )أو ولــي األمــر( مــع طلبــات االكتتــاب الخاصــة بأطفالــه القاصريــن. وإذا زاد عــدد 
األســهم المكتتــب بهــا فــي المرحلــة األولــى علــى النســبة المئويــة المذكــورة، ُخفضــت األســهم المكتتــب بهــا فــي كل طلــب بالنســبة والتناســب قبــل 

إجــراء التخصيــص.

لــن تتحمــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وال مديــر اإلصــدار مســؤولية أي تغييــر فــي القوانيــن أو اللوائــح الســارية التــي قــد تطــرأ بعــد تاريــخ اعتمــاد هــذه 
النشــرة، وعليــه ُينصــح المكتتبــون بالقيــام ببحــث مســتقل للتأكــد مــن أن طلباتهــم مســتوفية ألحــكام القوانيــن واللوائــح الســارية.

نطاق سعر سهم الطرح في المرحلة األولى

حــددت الشــركة نطــاق الســعر بقيمــة تتــراوح مــن 115 بيســة إلــى 145 بيســة للســهم الواحــد، وال يجــوز لمســتثمري المرحلــة األولــى تقديــم عــروٍض خــارج 
نطــاق الســعر المحــدد، فــإن أي مســتثمر يقــدم  عــرض خــارج نطــاق الســعر المحــدد لــن ُينظــر فيــه، وجــاز رفضــه دون الرجــوع إلــى مقــدم الطلــب.

يمكــن للمســتثمرين الحصــول علــى نشــرة اإلصــدار مــن مكاتــب وكالء االكتتــاب أو مــن مكاتــب الشــركة كمــا يمكــن تحميلهــا مــن الموقــع اإللكترونــي 
 www.msx.om أو موقــع بورصــة مســقط www.cma.gov.om :الخــاص بالهيئــة العامــة لســوق المــال التالــي

كيفية سداد قيمة األسهم المكتتب بها
ســيقوم وكالء االكتتــاب بفتــح حســابات عهــدٍة باســم »االكتتــاب العــام لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه  - المرحلــة األولــى« وذلــك لتحصيــل مبلــغ   
األســهم التــي ُيريــد كل مســتثمر مــن مســتثمري المرحلــة األولــى االكتتــاب بهــا، علــى أن يديــر وكالء االكتتــاب هــذه الحســابات ويــردوا حصيلــة المبالــغ 
المحصلــة عــن كل طلــب إلــى حســاب العهــدة العــام الــذي تديــره شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع فــي يــوم العمــل التالــي الســتالم قيمــة أســهم 

المرحلــة األولــى المكتتــب فيهــا.

ولــكل مكتتــب أن يســدد قيمــة  أســهم المرحلــة األولــى المكتتــب بهــا بشــيك مصرفــي أو بتحويــل المبلــغ مــن الحســاب أو مــن خــالل حســاب   
ــا كوكيــل اكتتــاب لالكتتــاب العــام فــي شــركة بــركاء  ــه )علــى أن يكــون هــذا الوســيط معيًن ــه المفتــوح لــدى وســيط مرخــص ل الوســاطة الخــاص ب
لتحليــة الميــاه( فــي وقــت تقديــم الطلــب. ويجــوز االمتنــاع عــن قبــول الســداد بشــيكات إال فــي حالــة قيــد المبلــغ المالــي للمكتتــب فــي المرحلــة األولــى 

فــي حســاب العهــدة لوكيــل االكتتــاب قبــل الســاعة الثانيــة عشــر مــن مســاء تاريــخ إغــالق االكتتــاب فــي المرحلــة األولــى.

ويجــوز لمديــر اإلصــدار إصــدار تعليمــات لبنــك االكتتــاب بحظــر حســاب المكتتــب الــذي لديــه، ووقــف قيمــة األســهم التــي ُيــراد االكتتــاب بهــا فــي المرحلــة   
األولــى عنــد تســليم الطلــب. وســوف ُتعلــم شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع بنــوك االكتتــاب بقيمــة االكتتــاب التــي ســُتخصم مــن كل مكتتــب حــاز 
أســهما وذلــك بعــد انتهــاء عمليــة تخصيــص األســهم، وســوف يتولــى بنــك االكتتــاب الــذي صــدرت لــه التعليمــات خصــم قيــم االكتتــاب مــن حســاب 
كل مكتتــب - كل بحســب األســهم التــي حازهــا - ثــم تحويــل حصيلــة االكتتــاب إلــى الحســاب العــام )المشــترك( الــذي تديــره شــركة مســقط للمقاصــة 

واإليــداع وذلــك فــي يــوم العمــل التالــي الســتالم اإلفــادة مــن شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع.
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تفاصيل الحساب المصرفي للمستثمر
يتعيــن علــى كل مكتتــب - طبًقــا لتعليمــات الهيئــة العامــة لســوق المــال - التحقــق مــن تفاصيــل الحســاب المصرفــي الخــاص بــه المــدون فــي   

ســجالت شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع، علــى أن ُيســتخدم هــذا الحســاب المصرفــي فــي تحويــل ورد األمــوال.

الوثائق الثبوتية المطلوبة
ــة قانونيــة معتمــدة حســب األصــول مــن الســلطات القانونيــة المختصــة فــي حــال تــم االكتتــاب نيابــة عــن شــخص آخــر )باســتثناء  نســخة مــن وكال  

اكتتــاب األب عــن أطفالــه القاصريــن(.

فــي حالــة الطلبــات المقدمــة بأســماء أشــخاص اعتبارييــن موقعــًة مــن قبــل شــخٍص بصفتــه مفوًضــا بالتوقيــع نيابــة عــن الشــخص االعتبــاري، فإنــه   
يتعيــن إرفــاق مــا يثبــت التفويــض.

فــي حالــة الطلبــات المقدمــة مــن حســابات العهــدة فيتعيــن علــى المســتثمر ذات الصلــة تقديــم بيانــات ومســتندات إضافيــة حســب تعليمــات وكيــل   
االكتتــاب.

كيفية تقديم طلب االكتتاب
علــى المكتتــب اســتيفاء جميــع بياناتــه وضمــان صحــة وســريان البيانــات الــواردة بالطلــب، وعليــه، ُينصــح المكتتــب قبــل تعبئــة طلــب االكتتــاب،   

باالطــالع علــى هــذه النشــرة وقــراءة شــروط االكتتــاب وإجراءاتــه قــراءة المتفحــص المســتبصر.

يتعين على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء جميع بياناته وتقديم نسخ من المستندات المؤيدة على النحو المبين بالطلب.  

يتعيــن علــى المكتتــب تســليم طلــب االكتتــاب فــي مقــر وكيــل االكتتــاب ودفــع  قيمــة أســهم المرحلــة األولــى المكتتــب بهــا وتقديــم المســتندات   
المؤيــدة للبيانــات والمعلومــات الــواردة بالطلــب.

فــي حالــة ســداد قيمــة أســهم المرحلــة األولــى المكتتــب بهــا بشــيك مصرفــي وجــب إصــداره لصالــح »االكتتــاب العــام لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه -   
المرحلــة األولــى«.

تسليم الطلبات لوكالء االكتتاب

ُتقبــل طلبــات المكتتبيــن بأســهم طــرح المرحلــة األولــى لــدى  مكاتــب وكالء االكتتــاب مــن الســاعة 10 صباًحــا حتــى الســاعة الثانيــة مســاًء عــدا تاريــخ انتهــاء 
طــرح المرحلــة األولــى حيــث ُتقبــل فيــه الطلبــات مــن الســاعة 10 صباًحــا حتــى الســاعة 12 ظهــًرا. وعلــى وكيــل االكتتــاب المســتلم للطلــب قبولــه بعــد التأكــد 
مــن اســتيفاء المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه النشــرة، كمــا يتعيــن علــى وكيــل االكتتــاب توجيــه المكتتبيــن بضــرورة االلتــزام بجميــع البيانــات 

الــواردة فــي طلــب االكتتــاب واســتيفاء متطلباتــه.

يتحمــل المكتتــب مســؤولية تســليم طلبــه ألحــد وكالء االكتتــاب قبــل إنتهــاء مــدة طــرح المرحلــة األولــى ويحــق لــوكالء االكتتــاب رفــض الطلبــات التــي تــرد 
إليهــم بعــد الســاعة 12 ظهــًرا مــن تاريــخ إنتهــاء مــدة طــرح المرحلــة األولــى.

سداد قيمة األسهم المكتتب بها في حساب العهدة المخصص لألكتتاب 
يتعيــن علــى جميــع المكتتبيــن - عنــد تقديــم طلــب االكتتــاب - ســداد  قيمــة األســهم المكتتــب بهــا بشــيك مصرفــي أو بطلــب تحويــل المبلــغ مــن   
الحســاب أو مــن خــالل حســاب الوســاطة الخــاص بــه المفتــوح لــدى وســيط مرخــص لــه )علــى أن يكــون هــذا الوســيط معيًنــا كوكيــل اكتتــاب لالكتتــاب 

العــام فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه(.

ــا اكتتــب بــه فــي طلــب االكتتــاب أو بســعر أقــل مــن الســعر الــذي علــى أساســه تــم حســاب قيمــة االكتتــاب  إذا ُخصــص للمكتتــب عــدد أســهٍم أقــل ممَّ  
فــي أســهم المرحلــة األولــى، ُأعيــد المبلــغ الفائــض )إن وجــد( إلــى المكتتــب. 

ســُيدخل وكيــل االكتتــاب العــروض فــي نظــام أوبتــك التابعــة لبورصــة مســقط بعــد اســتالم الطلبــات الصحيحــة واســتالم قيمــة األســهم المكتتــب   
بهــا.

ســيحول وكالء االكتتــاب مجمــوع المبالــغ المحصلــة بعــد اســتالم طلبــات االكتتــاب وتســجيلها فــي نظــام أوبتــك التابــع لبورصــة مســقط إلــى حســاب   
العهــدة العــام الــذي تديــره شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع وذلــك فــي اليــوم التالــي لالســتالم. 

قبول طلبات االكتتاب

لن يقبل وكيل االكتتاب طلبات االكتتاب في الحاالت التالية:

إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعً من قبل المكتتب.   

إذا لم ُتسدد  قيمة األسهم المكتتب بها طبقً للشروط الواردة في هذه النشرة.   

إذا لم ُيعمل في شأن سعر العرض مقابل أسهم الطرح المراد شراؤها بالتعليمات الواردة في هذه النشرة.   

إذا لم يتضمن الطلب رقم المستثمر المقيد لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش.م.ع.م(.   

إذا ُقدم طلب االكتتاب بأكثر من اسم.   

إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة.   

إذا تبين أن رقم المستثمر المقيد بطلب االكتتاب غير صحيح.   
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نشرة إصدار أسهم

إذا تبين إن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد بنفس االسم، وفي هذه الحالة سوف ُترفض جميع الطلبات.   

إذا لم ُيرفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في هذه النشرة.    

إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.    

إذا لــم ُيرفــق بالطلــب الوكالــة القانونيــة للمكتتــب الــذي يتقــدم بطلــب االكتتــاب نيابــة عــن شــخص آخــر )باســتثناء اآلبــاء الذيــن يكتتبــون نيابــة عــن   
أطفالهم القاصرين(.  

إذا لــم ُيرفــق بالطلــب مــا يثبــت تفويــض أي مفــوض بالتوقيــع علــى الطلــب مــن قبــل الشــخص االعتبــاري )غيــر طبيعــي( علــى أن يكــون مذيــًلا بتوقيــع   
المفوض بالتوقيع. 

إذا لم يستوف الطلب أًيا من المتطلبات القانونية وشروط األهلية المنصوص عليها في هذه النشرة.   

إذا قدمت استمارة تعديل الطلب بالنسبة لمن قدم طلبه األصلي بعد  1 فبراير 2022 .   

إذا تم تسليم الطلب بعد الساعة 12 ظهًرا في يوم  3 فبراير 2022 الذي هو تاريخ انتهاء طرح المرحلة األولى.   

إذا تلقــى وكيــل االكتتــاب طلــب اكتتــاب غيــر مســتوٍف للشــروط واإلجــراءات الــواردة فــي هــذه النشــرة، تعيــن عليــه االتصــال بالمكتتــب لجبــر الخطــأ، وإذا 
تعــذر جبــر الخطــأ خــالل الفتــرة المذكــورة، يقــوم وكيــل االكتتــاب بإعــادة الطلــب مــع قيمــة أســهم المرحلــة األولــى المكتتــب بهــا إلــى المكتتــب.

رفض طلبات االكتتاب

لوكيــل االكتتــاب ومديــر اإلصــدار رفــض طلبــات االكتتــاب فــي أي مــن الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله مــع مراعــاة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق 
المــال بعــد تقديــم تقريــر مفصــل للهيئــة يوضــح تفاصيــل طلبــات االكتتــاب المــراد رفضهــا وأســباب الرفــض.

االستعالم والشكاوى

يتعيــن علــى المكتتبيــن الذيــن يرغبــون فــي اإلستفســار أو تقديــم شــكاوى حــول األمــور المتعلقــة بالتخصيــص أو الطلبــات المرفوضــة أو إعــادة المبالــغ 
ــة عــدم تجــاوب الفــرع يتعيــن علــى المكتتــب االتصــال  ــم االكتتــاب عــن طريقــه، وفــي حال ــذي ت الفائضــة عــن االكتتــاب اإلتصــال بمقــر وكيــل االكتتــاب ال

بالشــخص المعنــي علــى العنــوان التالــي:

رقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكترونيالعنوان البريديالموظف المسؤولوكيل االكتتاب

 صندوق بريد رقم 545،أمين البلوشيالبنك األهلي ش م ع ع 
الرمز البريدي 116، ميناء الفحل

سلطنة عمان

هاتف رقم: 7830 2457 968 +
amin.albalushi@ahlibank.om

 صندوق بريد رقم 1507،ياسر بامخالفبنك ظفار ش م ع ع 
الرمز البريدي 112،روي

سلطنة عمان

هاتف رقم: 24726232 968 +
yfbamakhalif@bankdhofar.com

سلطان عزت سبيل بنك مسقط ش م ع ع 
الزدجالي

 صندوق بريد رقم 134،
الرمز البريدي 112،روي

سلطنة عمان.

هاتف رقم:24767896 968 +
brokeragebackoffice@bankmuscat.com

ص.ب 2010، الرمز البريدي 112 روي  رياض موسى اللواتيبنك عمان العربي ش م ع ع
سلطنة عمان

هاتف رقم: 4288 2475 968+
riyadh.lawati@oman-arabbank.com

حسين علي عبد اهلل بنك صحار الدولي ش م ع ع
اللواتي

ص.ب 44، الرمز البريدي 114 حي 
الميناء  سلطنة عمان

هاتف رقم: 0125 2473 968+
 Hussain.allawati@soharinternationa

 صندوق بريد رقم 1137،أسامة القنةأوبار كابيتال ش. م. م. ع
الرمز البريدي 111، السيب

سلطنة عمان

هاتف رقم: 24949009 968+  
o.qinna @u-capital.net

 صندوق بريد رقم 2566،أسمهان الزدجاليالمتحدة لأوراق المالية ش. م. م. 
الرمز البريدي 112، روي

سلطنة عمان

هاتف رقم: 24763341 968+  
backoffice@usoman.com
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اإلفصاح عن العروض
سوف تعرض العروض على الموقع االلكتروني لبورصة مسقط www.msx.om وذلك طوال مدة طرح المرحلة األولى  

يعرض المثال التوضيحي التالي صورة للعروض التي ستعرض على الموقع االلكتروني لبورصة مسقط.  
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(BRKD) بركاء لتحلية المياه

الطلبات

سوق المزايدة

النسبة المئوية بالحجم ٪السعرالحجم

*ســوف تحــدث البياناتلقائيــً كل 30 ثانيــة. وحيــث أن طلــب االكتتــاب ســيتضمن ثالثــة عــروض فــإن الجــدول أعــاله يعكــس عــدد األســهم المطلوبــة بالنســبة لــكل عــرض، وبالتالــي فــإن مجــم،وع األســهم المدرجــة بالعمــود فــي 

الجــدول أعــاله يجــب أن ُيفهــم فــي هــذا الســياق. قــدم طلــب اكتتابــه قبــل يوميــن مــن موعــد إعــالق بــاب االكتتــاب فــي أســهم المرحلــة األولــى أن يعــدل عروضــه مــن حيــث عــدد األســهم التــي يريــد شــراءها وســعر العــرض الــذي 

تعقــدم بــه لقيــم أعلــى طلبــً ، وبالتالــي فــإن تعديــل العــروض ســيغير مــن ابيانــات العــروض التــي ســتظهر فــي بــث مباشــر فــي يورصــة مســقط.

ستجد في الصورة السابقة أن:
عدد العروض: يحدد عدد العروض المختلفة التي أدخلها وكالء االكتتاب عند فئة سعرية معينة. ) أ( 

عدد األسهم: يحدد المحصلة اإلجمالية لأسهم التي يراد االكتتاب بها عند فئة سعرية معينة. ) ب( 
السعر: يشير إلى سعر العرض الذي عليه تم تقديم العروض وحساب عدد األسهم. ) ج( 

النســبة: تشــير إلــى إجمالــي عــدد األســهم التــي يــراد االكتتــاب بهــا عنــد فئــة ســعرية معينــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي عــدد األســهم التــي يــراد  ) د( 
اإلكتتــاب بهــا.

وحيــث أن طلــب االكتتــاب ســيتضمن ثالثــة عــروض فــإن الصــورة التوضيحيــة للعــروض تعكــس عــدد األســهم المطلوبــة بالنســبة لــكل عــرض،   
وبالتالــي فــإن مجمــوع األســهم المدرجــة بالعمــود فــي الجــدول أعــاله يجــب أن ُتفهــم فــي هــذا الســياق.

ــاب االكتتــاب فــي أســهم المرحلــة األولــى أن ُيعــدل عروضــه مــن حيــث عــدد  ــه قبــل يوميــن مــن موعــد إغــالق ب للمســتثمر الــذي قــدم طلــب اكتتاب  
األســهم التــي ُيريــد شــراءها وســعر العــرض الــذي تقــدم بــه لقيــٍم أعلــى طبًعــا، وبالتالــي فــإن تعديــل العــروض ســُيغير مــن البيانــات )بيانــات العــروض( 

التــي ســتظهر فــي بــث مباشــر فــي بورصــة مســقط. 
يقــدم بورصــة مســقط المعلومــات الــواردة أعــاله، ولــن تتحمــل الشــركة وال مديــر اإلصــدار مســؤولية توفيــر هــذه المعلومــات ولــن يكونــا مســؤولين   

عــن جودتهــا ومــدى صحتهــا واكتمالهــا ومناســبتها.

تحديد سعر الطرح
ل شركة مسقط للمقاصة واإليداع العروض التي أدخلها وكالء االكتتاب في نظام أوبتك. ُتحصِّ  

ُترفض العروض التي ال تتوافق مع الشروط الواردة في هذه النشرة.  
ُتعــد شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع جــدوًلا بالطلــب اإلجمالــي مقابــل أســعاٍر متعــددة، وســُتحدد ســعر الطــرح النهائــي أو ســعر العــرض األعلــى   
الــذي حصلــت عليــه الشــركة لبيــع كافــة أســهمها المطروحــة، وســتقدم تقريرهــا بذلــك إلــى مديــر اإلصــدار والــذي بــدوره يقدمــه للهيئــة العامــة لســوق 

المــال التخــاذ قرارهــا بذلــك
يشمل سعر الطرح الذي يتم التوصل إليه )2( بيسة مصاريف إصدار أسهم الطرح.  

 )www.msx.om( تعتمــد الهيئــة ســعر الطــرح وفــق تقديرهــا بالتشــاور مــع مديــر االصــدار ويفصــح عنــه علــى الموقــع االلكترونــي لبورصــة مســقط  
ــى. ــة األول ــا بعــد االنتهــاء مــن مــدة طــرح المرحل وفــي الصحــف خــالل يومــي عمــل تقريًب
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طرح المرحلة الثانية

هيكل االكتتاب

طرح المرحلة الثانية

15٫104٫400 سهمالتخصيص المقترح لعدد األسهم المطروحة

50%التخصيص المقترح لنسبة األسهم المطروحة

سعر ثابت والتخصيص على أساس النسبة والتناسبأساس التسعير والتخصيص

1000 سهٍم ومن ثم مضاعفات 100 سهم الحد األدنى لالكتتاب

250٫000 سهٍم الحد األقصى لالكتتاب

كامل القيمة عند تقديم طلب االكتتاب في أسهم المرحلة الثانية شروط سداد قيمة األسهم المكتتب بها

ُيعلن عن مدة االكتتاب في أسهم المرحلة الثانية على الموقع االلكتروني لبورصة مسقط مدة االكتتاب
)www.msx.om( وفي إعالنات الصحف بعد إكمال المرحلة األولى وبموافقة الهيئة العامة 

لسوق المال.

شروط االكتتاب وإجراءاته التي تخص المرحلة الثانية 

أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة

االكتتــاب فــي أســهم طــرح المرحلــة الثانيــة مفتــوح للعمانييــن وغيــر العمانييــن مــن األفــراد والجهــات االعتباريــة ممــن لديهــم حســابات مســجلة لــدى 
شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع. هــذا، وســتتم معاملــة جميــع مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والجهــات االعتباريــة المســجلة فــي دول 

المجلــس معاملــة المواطنيــن العمانييــن والجهــات اإلعتباريــة العمانيــة فيمــا يتعلــق بملكيــة األســهم فــي شــركات المســاهمة العامــة العمانيــة. 

ال يجــوز ألي شــخص أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة أن يمتلــك أو يشــتري 25 % أو أكثــر مــن أســهم رأســمال شــركة مســاهمة عامــة إال بموافقــة خطيــة 
مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال وفــق اللوائــح المعمــول بهــا.

طلبات االكتتاب المحظورة

وفقً ألحكام قانون سوق رأس المال، ال ُيسمح للمستثمرين المذكورين أدناه باالكتتاب في األسهم المطروحة:

المؤسسات الفردية: يتعين على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه فقط.  

حســابات العهــدة: يتعيــن علــى المســتثمرين المقيديــن تحــت حســابات العهــدة االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بأســمائهم الشــخصية )بإســتثناء   
مــا ورد أدنــاه(.

طلبات االكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه.  

طلبــات االكتتــاب المشــتركة: ال يجــوز للمســتثمرين تقديــم طلــب اكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بأكثــر مــن اســم واحــد بمــا فــي ذلــك الطلبــات   
المقدمــة باســم الورثــة

المؤسسون: ال يجوز لمؤسسي الشركة بتقديم اي طلب لهذا اإلكتتاب.  

ســيتم رفــض جميــع طلبــات االكتتــاب المقدمــة مــن قبــل المســتثمرين الذيــن ال يلتزمــون بالشــروط والقيــود المذكــورة أعــاه دون الرجــوع إليهــم. إال إنــه 
يجــوز اســتثناًء مــن هــذه القاعــدة قبــول طلبــات حســابات العهــدة فــي الطــرح حســب تقديــر مديــر اإلصــدار و يجــب أن يكــون وكيــل االكتتــاب علــى قناعــة 
ــر اإلصــدار هــذا الطلــب  ــى باســمه أو باســم مؤسســاتهم الشــخصية. وقــد يرفــض مدي ــة األول ــات أخــرى فــي المرحل ــم يقــدم طلب ــأن هــذا المســتثمر ل ب

المعنــي إذا علــم بوجــود تعــدد فــي الطلبــات مــن هــؤالء المســتثمرين يتقدمــون مــن خــالل حســابات العهــدة.

االكتتاب في األسهم المطروحة نيابة عن األطفال القاصرين
ألغراض هذا االكتتاب، يعتبر قاصرًا كل شخص تحت سن 18 عامً عند تقديم الطلب في تاريخ إغالق باب االكتتاب.  

يجوز لأب فقط االكتتاب نيابة عن أطفاله القاصرين.   

إذا تــم االكتتــاب نيابــة عــن الطفــل القاصــر مــن قبــل أي شــخص آخــر غيــر األب، فإنــه يجــب عليــه أن يرفــق بالطلــب وكالــة شــرعية ســارية المفعــول صــادرة   
مــن الجهــات المختصــة تخــول لــه حــق التصــرف فــي أمــوال الطفــل القاصــر بيًعــا وشــراًء واســتثماًرا.

147



رقم المستثمر للمكتتب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع
يتعيــن علــى كل شــخص يرغــب فــي االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة أن يكــون لــه حســاب أو رقــم المســتثمر لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع   
)ش.م.ع.م(. ويجــوز للمكتتــب التقــدم بطلــب للحصــول علــى رقــم المســتثمر وفتــح الحســاب مــن خــالل تعبئــة اســتمارة الطلــب المعــدة لهــذا الغــرض 
المتوفــرة بمقــر شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش.م.ع.م( أو مــن موقعهــا علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة )www.mcd.gov.om( أو شــركات 
الوســاطة المرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال . هــذا، ويجــوز لــكل مكتتــب تســليم اســتمارة الطلــب بعــد اســتيفاء جميــع متطلباتهــا 

إلــى أحــد العناويــن اآلتيــة:

المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع، ص ب 952، الرمز البريدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان.  -

مكاتب شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال .  -

إرسال طلب إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع عبر الفاكس رقم 24817491 968 +.   -

www.mcd.gov.om  فتح الحساب عبر موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  -

يتعيــن علــى الجهــات االعتباريــة الراغبــة فــي فتــح حســاب لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع أو الحصــول علــى رقــم المســتثمر، تقديــم نســخة مــن   
مســتندات التســجيل، حســب متطلبــات شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع، مــع نمــوذج الطلــب المعــد لهــذا الغــرض بعــد إســتيفاء جميــع بياناتــه.

يتعيــن علــى األشــخاص الذيــن لديهــم مســبقً حســابات لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع التأكــد - قبــل االكتتــاب - مــن كتابــة بياناتهــم   
بالكامــل بالطلــب. ويمكــن لــكل مســتثمر تحديــث بياناتــه مــن خــالل المنافــذ المشــار إليهــا أعــاله.

يتــم إرســال جميــع المراســالت للمكتتــب بمــا فــي ذلــك إخطــارات التخصيــص وشــيكات األربــاح للعنــوان المســجل لــدى شــركة مســقط للمقاصــة   
واإليــداع ولذلــك يتعيــن علــى المكتتبيــن التأكــد مــن صحــة عناوينهــم المقيــدة لــدى الشــركة.

ــداع؛ نظــرًا ألن رقــم المســتثمر مطلــوب عنــد تعبئــة  يتعيــن علــى كل مكتتــب الحصــول علــى رقــم المســتثمر مــن شــركة مســقط للمقاصــة واإلي  
الطلــب. وتقــع مســؤولية التحقــق مــن صحــة رقــم المســتثمر المــدون فــي طلــب االكتتــاب علــى المكتتــب نفســه. وســيتم رفــض طلبــات االكتتــاب التــي 

ال تحمــل أرقــام حســابات صحيحــة دون الرجــوع للمكتتبيــن.

لالستفسار أو لمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات، يرجى االتصال بالعنوان التالي:  

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م  

صندوق بريد رقم 952، الرمز البريدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان  

هاتف رقم: 2222 2482 968 + ، فاكس رقم: 7491 2481 968 +  

www.mcd.gov.om موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  

مدة الطرح )االكتتاب في األسهم المطروحة( 

ُيعلــن إجــراء االكتتــاب فــي أســهم المرحلــة الثانيــة علــى الموقــع االلكترونــي لبورصــة مســقط )www.msx.om( وفــي إعالنــات الصحــف بعــد إكمــال 
المرحلــة األولــى وبموافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال.

االكتتاب وتقديم الطلبات بالنسبة لمستثمري المرحلة الثانية

كيفية تقديم الطلب

ــاب أو  ــق بنــوك االكتت ــه عــن طري ــم طلب ــي حيــث يتحتــم علــى المســتثمر تقدي ــاب االلكترون ــة االكتت ــة مــن خــالل آلي ــة الثاني ُتجــرى إجــراءات طــرح المرحل
وســطاء االكتتــاب:

1- تقديم الطلبات عن طريق بنوك االكتتاب

)1(  االكتتاب االلكتروني عن طريق بنوك االكتتاب:

يحتــاج المســتثمر أن يتواصــل مــع بنكــه المعيــن كبنــك اكتتــاب فــي االكتتــاب العــام لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، وذلــك لمزيــٍد مــن التعليمــات بخصــوص 
قنــاة االكتتــاب االلكترونــي التــي يقدمهــا البنــك.

ــاب، وعلــى  ــي التــي تتبعهــا بنــوك االكتت ــاب االلكترون يدفــع المســتثمر قيمــة األســهم المكتتــب بهــا وفــق شــروط إجــراءات التحصيــل الخاصــة باالكتت
المســتثمر - قبــل إتمــام طلبــه االلكترونــي - أن يقــرأ هــذه النشــرة وشــروط وإجــراءات االكتتــاب اإللكترونــي قــراءة متفحصــة ومتأنيــة.

ســيتمكن المســتثمرون مــن تقديم كافة المعلومــات والبيانات على منصة االكتتــاب االلكتروني عبر الموقــع االلكتروني التالي:   )2( 
  www.mcd.gov.om

يحتــاج المســتثمر أن يســتخرج طلبــه كنمــوذج مطبــوع بعــد التحقــق مــن معلوماتــه وبياناتــه، ثــم عليــه أن يقــدم طلــب االكتتــاب االلكترونــي والمســتندات 
الداعمــة وقيمــة أســهم المرحلــة الثانيــة المكتتــب بهــا إلــى أحــد بنــوك االكتتــاب، وبعــد تحقــق بنــك االكتتــاب مــن المســتندات الداعمــة واإلقــرار باســتالم 
قيمــة أســهم المرحلــة الثانيــة المكتتــب بهــا ســُيدخل الطلــب فــي نظــام االكتتــاب اإللكترونــي ثــم يســتلم المســتثمر صــورة مــن إقــرار إيــداع طلــب 

االكتتــاب اإللكترونــي ، وعلــى المســتثمر أن يضمــن حصولــه علــى صــورة إقــرار اإليــداع مــن بنــك االكتتــاب دليــًلا علــى إيــداع طلبــه.
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لــكل مكتتــب أن يســدد قيمــة أســهم المرحلــة الثانيــة المكتتــب بهــا نقــًدا أو بشــيٍك شــخصي أو بشــيٍك مصرفــي لصالــح »االكتتــاب العــام لشــركة بــركاء 
لتحليــة الميــاه - المرحلــة الثانيــة«، أو أن يطلــب مــن البنــك خصــم حســابه البنكــي )علــى أن يكــون هــذا البنــك معيًنــا كوكيــل اكتتــاب لالكتتــاب العــام 

فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه( وقــت تقديــم الطلــب.

2- تقديم الطلبات عن طريق وسطاء االكتتاب

يحتــاج المســتثمر أن يتواصــل مــع وســيط اكتتــاب وتقديــم المســتندات الداعمــة وقيمــة أســهم المرحلــة الثانيــة المكتتــب بهــا إليــه )علــى أن يكــون هــذا 
الوســيط معيًنــا كوســيط اكتتــاب لالكتتــاب العــام فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه( ليتقــدم بطلــب االكتتــاب نيابــة عنــه، وبعــد اســتالم وســيط االكتتــاب 
المســتندات الداعمــة واإلقــرار باســتالم قيمــة أســهم المرحلــة الثانيــة المكتتــب بهــا يقــوم بإنشــاء طلــب اكتتــاب الكترونــي علــى منصــة وســيط االكتتــاب 
االلكترونــي نيابــة عــن المســتثمر، ثــم يســتلم المســتثمر صــورة مــن إقــرار إيــداع طلــب االكتتــاب االلكترونــي بعــد تنزيلهــا مــن االنترنــت، وعلــى المســتثمر 

أن يضمــن حصولــه علــى صــورة إقــرار اإليــداع مــن وســيط االكتتــاب دليــًلا علــى إيــداع طلبــه.

ولــكل مكتتــب أن يســدد قيمــة أســهم المرحلــة الثانيــة المكتتــب بهــا نقــًدا أو بشــيٍك شــخصي أو بشــيٍك مصرفــي لصالــح »االكتتــاب العــام لشــركة بــركاء 
لتحليــة الميــاه - المرحلــة الثانيــة«، أو أن يطلــب مــن الوســيط خصــم حســاب الوســاطة الخــاص بالمســتثمر )علــى أن يكــون هــذا الوســيط معيًنــا كوســيط 

اكتتــاب لالكتتــاب العــام فــي شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه( وقــت تقديــم الطلــب.

كيفية سداد قيمة األسهم المكتتب بها
يقــوم وكالء االكتتــاب بفتــح حســابات عهــدٍة باســم »االكتتــاب العــام لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه  - المرحلــة الثانيــة« وذلــك لتحصيــل قيمــة األســهم   
التــي ُيريــد كل مســتثمر مــن مســتثمري المرحلــة الثانيــة االكتتــاب بهــا، علــى أن يديــر وكالء االكتتــاب هــذه الحســابات ويــردوا حصيلــة المبالــغ 
المحصلــة عــن كل طلــب إلــى حســاب العهــدة العــام الــذي تديــره شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع خــالل يومــي العمــل التالــي الســتالم مبلــغ االكتتــاب 

فــي أســهم المرحلــة الثانيــة.

تفاصيل الحساب المصرفي للمستثمر
يتعيــن علــى كل مكتتــب - طبًقــا لتعليمــات الهيئــة العامــة لســوق المــال - التحقــق مــن تفاصيــل الحســاب المصرفــي الخــاص بــه المــدون فــي   

ســجالت شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع، علــى أن ُيســتخدم هــذا الحســاب المصرفــي فــي تحويــل ورد األمــوال.

الوثائق الثبوتية المطلوبة
ــة قانونيــة معتمــدة حســب األصــول مــن الســلطات القانونيــة المختصــة فــي حــال تــم االكتتــاب نيابــة عــن شــخص آخــر )باســتثناء  نســخة مــن وكال  

اكتتــاب األب عــن أطفالــه القاصريــن(.

فــي حالــة الطلبــات المقدمــة بأســماء أشــخاص اعتبارييــن موقعــًة مــن قبــل شــخٍص بصفتــه مفوًضــا بالتوقيــع نيابــة عــن الشــخص االعتبــاري، فإنــه   
يتعيــن إرفــاق مــا يثبــت التفويــض.

الحد األدنى لالكتتاب العام

الحد األدنى الكتتاب مستثمري المرحلة الثانية في األسهم المطروحة هو 1000 سهٍم ومن ثم مضاعفات 100 سهم.

الحد األقصى لالكتتاب العام

الحد األقصى الكتتاب أي مستثمر في المرحلة الثانية هو 250٫000 سهم.

لــن تتحمــل شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وال مديــر اإلصــدار مســؤولية أي تغييــر فــي القوانيــن أو اللوائــح الســارية التــي قــد تطــرأ بعــد تاريــخ اعتمــاد هــذه 
النشــرة ، وعليــه ُينصــح المكتتبــون بالقيــام ببحــث مســتقل للتأكــد مــن أن طلباتهــم مســتوفية ألحــكام القوانيــن واللوائــح الســارية.

تسليم الطلبات لوكالء االكتتاب

ُتقبــل طلبــات المكتتبيــن بأســهم طــرح المرحلــة الثانيــة لــدى وكالء االكتتــاب خــالل ســاعات الــدوام الرســمي فقــط. وســيعلن عــن المــدة الزمنيــة لطــرح 
المرحلــة الثانيــة علــى الموقــع االلكترونــي لبورصــة مســقط )www.msx.om( وفــي إعالنــات الصحــف بعــد إكمــال المرحلــة األولــى وبالتشــاور مــع الهيئــة 

العامــة لســوق المــال.

وعلــى وكيــل االكتتــاب المســتلم للطلــب قبولــه بعــد التأكــد مــن اســتيفاء المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه النشــرة. كمــا يتعيــن علــى وكيــل 
االكتتــاب توجيــه المكتتبيــن بضــرورة االلتــزام بجميــع البيانــات الــواردة فــي طلــب االكتتــاب واســتيفاء متطلباتــه.

يتحمــل المكتتــب مســؤولية تســليم طلبــه ألحــد وكالء االكتتــاب قبــل إنتهــاء مــدة طــرح المرحلــة الثانيــة، ويحــق لــوكالء االكتتــاب رفــض الطلبــات التــي تــرد 
إليهــم بعــد ســاعات الــدوام الرســمي فــي تاريــخ إنتهــاء مــدة طــرح المرحلــة الثانيــة.

قبول طلبات االكتتاب

لن يقبل وكيل االكتتاب طلبات االكتتاب في الحاالت التالية:

إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعً من قبل المكتتب )في حالة االكتتاب عبر منصة االكتتاب االلكتروني(.   
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إذا لم ُتسدد قيمة أسهم المرحلة الثانية المكتتب بها طبقً للشروط الواردة في هذه النشرة.   
إذا ُدفعت قيمة أسهم المرحلة الثانية المكتتب بها عن طريق شيك مرفوض ألي سبب من األسباب.   

إذا ُقدم طلب االكتتاب بأكثر من اسم.   
إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة.   

إذا تبين إن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد بنفس االسم، وفي هذه الحالة سوف ُترفض جميع الطلبات.   
إذا لم ُيرفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في هذه النشرة.    

إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.    
ــات  ــر صحيحــة أو أن الحســاب ال يخــص المكتتــب بإســتثناء الطلب ــب غي إذا تبيــن أن تفاصيــل الحســاب المصرفــي الخــاص بالمكتتــب الــواردة بالطل  

المقدمة بأسماء األطفال القاصرين الذين يجوز لهم إستخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهم. 
إذا لــم ُيرفــق بالطلــب الوكالــة القانونيــة للمكتتــب الــذي يتقــدم بطلــب االكتتــاب نيابــة عــن شــخص آخــر )باســتثناء اآلبــاء الذيــن يكتتبــون نيابــة عــن   

أطفالهم القاصرين(.  
إذا لــم ُيرفــق بالطلــب مــا يثبــت تفويــض أي مفــوض بالتوقيــع علــى الطلــب مــن قبــل الشــخص االعتبــاري )غيــر طبيعــي( علــى أن يكــون مذيــًلا بتوقيــع   

المفوض بالتوقيع. 
إذا لم يستوف الطلب أًيا من المتطلبات القانونية وشروط األهلية المنصوص عليها في هذه النشرة.   

إذا تم تسليم الطلب بعد ساعات الدوام الرسمي في يوم  انتهاء طرح المرحلة الثانية.  
اذا كان المكتتب من ضمن المكتتبين الذين قدموا عروض بقيمة سعر الطرح أو أعلى منه في طرح المرحلة األولى.   

إذا تلقــى وكيــل االكتتــاب طلــب اكتتــاب غيــر مســتوٍف للشــروط واإلجــراءات الــواردة فــي هــذه النشــرة، تعيــن عليــه االتصــال بالمكتتــب لجبــر الخطــأ، وإذا 
تعــذر جبــر الخطــأ خــالل الفتــرة المذكــورة يقــوم وكيــل االكتتــاب بإعــادة الطلــب مــع قيمــة أســهم المرحلــة الثانيــة المكتتــب بهــا إلــى المكتتــب.

رفض طلبات االكتتاب

لوكيــل االكتتــاب ومديــر اإلصــدار رفــض طلبــات االكتتــاب فــي أي مــن الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله، مــع مراعــاة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق 
المــال بعــد تقديــم تقريــر مفصــل للهيئــة يوضــح تفاصيــل طلبــات االكتتــاب المــراد رفضهــا وأســباب الرفــض.

اإلستعالم والشكاوى

يتعيــن علــى المكتتبيــن الذيــن يرغبــون فــي اإلستفســار أو تقديــم شــكاوى حــول األمــور المتعلقــة بالتخصيــص أو الطلبــات المرفوضــة أو إعــادة المبالــغ 
ــة عــدم تجــاوب الفــرع يتعيــن علــى المكتتــب االتصــال  ــم االكتتــاب عــن طريقــه، وفــي حال ــذي ت الفائضــة عــن االكتتــاب االتصــال بمقــر وكيــل االكتتــاب ال

بالشــخص المعنــي علــى العنــوان التالــي:

رقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكترونيالعنوان البريديالموظف المسؤولوكيل االكتتاب

 صندوق بريد رقم 545، دعاء الزعابيالبنك األهلي ش م ع ع 
الرمز البريدي 116، ميناء الفحل، 

سلطنة عمان

هاتف رقم: 7922 2457 968 +
duaa.alzaabi@ahlibank.om 

عائشة سعيد سعود بنك ظفار ش م ع ع 
الخنجري

 صندوق بريد رقم 1507،
الرمز البريدي 112،روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 24726372 968 +
askhanjari@bankdhofar.com

سلطان عزت سبيل بنك مسقط ش م ع ع 
الزدجالي

 صندوق بريد رقم 134،
الرمز البريدي 112،روي

سلطنة عمان.

هاتف رقم:24767896 968 +
brokeragebackoffice@bankmuscat.com

ص.ب 2010، الرمز البريدي 112 روي صقر سعيد الحراصيبنك عمان العربي ش م ع ع
سلطنة عمان

هاتف رقم: 4526 2475 968+
saker.al-harasi@oman-arabbank.com

حسين علي عبد اهلل بنك صحار الدولي ش م ع ع
اللواتي

 ص.ب 44، الرمز البريدي 114 
حي الميناء، سلطنة عمان

هاتف رقم: 0125 2473 968+
Hussain.allawati@soharinternational.com

 صندوق بريد رقم 1137،أحمد المعوليأوبار كابيتال ش. م. م. ع
 الرمز البريدي 111، السيب،

سلطنة عمان

هاتف رقم: 24949056  968+  
almawali@u-capital.net

صندوق بريد رقم 2566،أسمهان الزدجاليالمتحدة لأوراق المالية ش. م. م. 
 الرمز البريدي 112، روي،

سلطنة عمان

هاتف رقم: 24763341 968+  
backoffice@usoman.com
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بالنسبة لمستثمري المرحلتين األولى والثانية

ــه  ــى يقــل عــن عــدد األســهم المطروحــة، فإن ــة األول ــي طلــب مســتثمري المرحل ــة عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم المطروحــة، بمعنــى أن إجمال فــي حال
يجــوز للجهــة المصــدرة - طبقــا للمــواد 23 إلــى 25 مــن قــرار رقــم خ/2021/43 بإصــدار ضوابــط تحديــد ســعر االكتتــاب العــام فــي األســهم - االنســحاب بعــد 
الحصــول علــى موافقــة شــركة الكهربــاء القابضــة أو مــن خــالل إقامــة جولــة ثانيــه مــن المرحلــة األولــى  لإكتتــاب. بعــد تخفيــض ســعر االكتتــاب، فــإن اختــارت 
الشــركة إقامــة جولــة ثانيــه مــن المرحلــة األولــى فــإن مديــر اإلصــدار ســُيعلن عــن مواعيــد الجولــة الثانيــه مــن المرحلــة األولــى وذلــك بيــوم واحــد علــى األقــل 
مــن بــدء الجولــة الثانيــة، وعليــه يتــم إصــدار إفصــاح فــي بورصــة مســقط بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال. وللمســتثمرين فــي 
المرحلــة األولــى االحتفــاظ بعروضهــم أو تعديلهــا أو ســحب طلبــات االكتتــاب الخاصــة بهــم فــي حــال إقامــة جولــة ثانيــة مــن المرحلــة األولــى وذلــك حســب 
ــإن  ــى ف ــة األول ــة مــن المرحل ــة الثاني ــاب بكامــل األســهم المطروحــة بعــد إقامــة الجول ــم يتــم االكتت ــه. وإذا ل اإلجــراءات المحــددة فــي اإلفصــاح المشــار إلي
الجهــة المصــدرة ســتعدل عــن الطــرح وســُترد مبالــغ االكتتــاب فــي أســهم المرحلــة األولــى ) ســواء تــم تحصليهــا مــن الجولــة األولــى أو الجولــة الثانيــة( إلــى 

المســتثمرين فــي المرحلــة األولــى. 

وفــي حالــة عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم المطروحــة فــي المرحلــة الثانيــة ُترحــل إلــى األســهم المتاحــة لفئــة كبــار المكتتبيــن ) ســواء تــم تحصليهــا مــن 
الجولــة األولــى أو الجولــة الثانيــة( فــي المرحلــة األولــى إذا كانــت الطلبــات تجــاوزت نســبة التخصيــص المقــررة للمرحلــة األولــى البالغــة )50%( مــن األســهم 

المطروحــة.

التخصيص إذا زادت طلبات االكتتاب عن األسهم المطروحة

ســيتم تخصيــص األســهم للمســتثمرين المؤسســيين علــى نحــو مــا ورد فــي الفصــل الســابع بعنــوان بيانــات المســاهمين فــي الشــركة. إذا زادت طلبــات 
االكتتــاب عــن األســهم المطروحــة؛ بمعنــى أن إجمالــي طلــب مســتثمري المرحلــة األولــى يســاوي أو يزيــد علــى عــدد األســهم المطروحــة، فــإن تخصيــص 
األســهم المطروحــة فــي المرحلــة األولــى للمســتثمرين الذيــن قدمــوا عروًضــا بســعر الطــرح المعلــن أو يزيــُد عليهــا ســيكون علــى أســاس النســبة 
والتناســب. وفــي حالــة عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم المطروحــة فــي المرحلــة الثانيــة ُترحــل األســهم التــي لــم ُيكتتــب بهــا لســد زيــادة االكتتــاب فــي 

المرحلــة األولــى.

ــة العامــة  ــة فيكــون التخصيــص علــى أســاس النســبة والتناســب. ويجــوز للهيئ ــة الثاني ــاب عــن األســهم المطروحــة فــي المرحل ــات االكتت إذا زادت طلب
لســوق المــال ان تقــرر توزيــع حــد أدنــى مــن األســهم علــى جميــع المكتتبيــن بالتســاوي بمراعــاة صغــار المكتتبيــن، ثــم يجــري توزيــع باقــي األســهم بيــن 

ــا ألحــكام المــادة 23 مــن الئحــة الشــركات المســاهمة العامــة.  المكتتبيــن بالنســبة والتناســب، وذلــك طبًق

إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة 

ــة مــدة طــرح  ــام عمــل مــن تاريــخ نهاي ــر اإلصــدار بإتخــاذ الترتيبــات الالزمــة لتخصيــص األســهم المكتتــب بهــا للمكتتبيــن خــالل ســبعة )7( أي يقــوم مدي
المرحلــة الثانيــة بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى مقتــرح التخصيــص. وتقــوم شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع بتســوية 
األمــوال وإعــادة المبالــغ الفائضــة للمكتتبيــن المؤهليــن بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال الخطيــة علــى مقتــرح التخصيــص، بحــد 
اقصــى )3( أيــام علــى األكثــر بعــد التخصيــص. وللمســتثمر الــذي لــم يســتلم الفائــض المســتحق لخطــأ فــي تفاصيــل الحســاب البنكــي المســجل لــدى 
ل المبالــغ والمســتحقات غيــر المســتلمة خــالل 30 يوًمــا مــن انتهــاء مــدة  شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع أن يراجعهــا الســتالم المســتحقات، علــى أن ُتحــوَّ
طــرح المرحلــة الثانيــة إلــى صنــدوق أمانــات المســتثمرين لــدى الهيئــة العامــة لســوق المــال. وســتقوم شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع باتخــاذ الترتيبــات 

الالزمــة إلرســال إخطــارات التخصيــص إلــى المكتتبيــن المعنييــن علــى عناوينهــم المقيــدة لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع. 

الجدول الزمني المقترح للطرح

الجدول التالي يوضح البرنامج الزمني المتوقع الستكمال إجراءات االكتتاب في األسهم المطروحة: 

التاريخاإلجراء

30 يناير 2022بداية اكتتاب مستثمري المرحلة األولى

3 فبراير 2022نهاية اكتتاب مستثمري المرحلة األولى

7 فبراير 2022اإلعالن عن سعر الطرح على الموقع االلكتروني لبورصة مسقط

**بداية اكتتاب مستثمري المرحلة الثانية 

**نهاية اكتتاب مستثمري المرحلة الثانية 

**إخطار الهيئة العامة لسوق المال بنتائج االكتتاب ومقترح التخصيص لطلبات المرحلتين األولى والثانية

**تلقي موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص

**بداية إجراءات إعادة المبالغ الفائضة وإرسال إخطارات التخصيص

**إدراج األسهم المطروحة للتداول في بورصة مسقط
** ُتقرر بعض التواريخ  بعد إكمال المرحلة األولى وبموافقة الهيئة العامة لسوق المال. وُتعلن على الموقع االلكتروني لبورصة مسقط )www.msx.om( وفي إعالنات الصحف.
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إدراج وتداول األسهم المطروحة 

ســيتم إدراج أســهم الطــرح للتــداول فــي بورصــة مســقط وفًقــا للقوانيــن واإلجــراءات الســارية وقــت تقديــم طلــب اإلدراج والتســجيل. وســيتم اإلعــالن عــن 
تاريــخ اإلدراج عبــر الموقــع اإللكترونــي لبورصــة مســقط.

المسؤوليات وااللتزامات

ــر اإلصــدار ووكالء االكتتــاب وشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع )ش.م.ع.م( اإللتــزام بالمســؤوليات واإللتزامــات المحــددة لهــم بموجــب  يتعيــن علــى مدي
التوجيهــات واللوائــح الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال. ويتعيــن كذلــك علــى مديــر اإلصــدار ووكالء االكتتــاب االلتــزام بأيــة مســؤوليات أخــرى واردة 

فــي االتفاقيــات المبرمــة بينهــم وبيــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه والمســاهمين البائعيــن.

هــذا، ويتعيــن علــى األطــراف المعنيــة اتخــاذ الترتيبــات التصحيحيــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بــأي التــزام ناتــج عــن أي إهمــال يرتكبونــه فــي أداء المهــام 
والمســؤوليات الموكلــة إليهــم ويعتبــر مديــر اإلصــدار الجهــة المســؤولة أمــام الســلطات الرقابيــة فــي إتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر المناســبة والالزمــة لجبــر 

مثــل تلــك األضــرار.
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نشرة إصدار أسهم

الفصل الحادي والعشرون
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بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2020

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر
2020 2019 20182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيإيضاح
األصول

األصول غير المتداولة
5103٫717106٫954110٫22472الممتلكات واآلالت والمعدات
95٫316---أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

-2270027370اصل ضريبي مؤجل
-6593619645أصول حق اإلستخدام

1٫784694--7معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط
105٫010107٫846112٫72396٫082مجموع األصول غير المتداولة

األصول المتداولة
81٫8902٫7477٫72711ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

92٫3473٫3395٫499646النقد والنقد المعادل
4٫2376٫08613٫226657مجموع األصول المتداولة

109٫247113٫932125٫94996٫739مجموع األصول
حقوق الملكية واإللتزامات

حقوق الملكية
10500500500500رأس المال

-11167167167اإلحتياطي القانوني
-2٫7902٫5663٫712األرباح المحتجزة

--)1٫998(892إحتياطي قرض المساهم
1٫162590)1٫442()3٫744(7إحتياطي التحوط

5٫5411٫090)207(605إجمالي حقوق الملكية
اإللتزامات غير المتداولة

1280٫42784٫01887٫60471٫309قرض طويل األجل
1310٫00216٫6681٫6541٫654قرض المساهمين

-74٫4691٫697417معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط
-14603618631إلتزام اإليجار

138812مخصص مكافآت نهاية الخدمة
151٫2111٫1351٫0641٫014مخصص إلتزامات تفكيك األصول

222٫5751٫663888104إلتزام الضريبة المؤجلة
99٫300105٫80792٫26674٫093مجموع اإللتزامات غير المتداولة

اإللتزامات المتداولة
123٫7573٫7573٫6992٫627الجزء المتداول لقرض طويل األجل
--133٫7101٫872الجزء المتداول لقرض المساهمين

-14121314الجزء المتداول إللتزام اإليجار
14٫87214٫852--16قرض تجسيري

-67--إلتزام ضريبة الدخل
171٫8632٫6909٫4904٫077ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

9٫3428٫33228٫14221٫556مجموع اإللتزامات المتداولة 
108٫642114٫139120٫40895٫649مجموع اإللتزامات

109٫247113٫932125٫94996٫739 مجموع حقوق الملكية واإللتزامات

المدير المالي الرئيس التنفيذي   

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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نشرة إصدار أسهم

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2020201920182017

ألف ريال إيضاح
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل

-1817٫39917٫00310٫245اإليرادات

-)5٫886()10٫989()11٫265(19تكاليف التشغيل

-6٫1346٫0144٫359إجمالي الربح

-)307()525()370(20مصاريف عمومية وإدارية

-4562٫579إيرادات أخرى

-5٫8095٫4956٫631الربح من التشغيل

-)2٫073()4٫327()4٫684(21تكلفة تمويل )بالصافي(

-1٫1251٫1684٫558الربح قبل الضريبة

-)679()1٫032()901(22مصروف ضريبة الدخل

-2241363٫879ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقً إلى األرباح أو الخسائر

)764(572)2٫604()2٫302(7التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

)764(4٫451)2٫468()2٫078(إجمالي الخسائر/)األرباح( الشاملة للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

اإلحتياطي رأس المال
القانوني

األرباح 
المحتجزة

إحتياطي 
التحوط

إحتياطي 
قرض 

المساهم

إجمالي 
حقوق 

الملكية

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

1٫884-5003271٫354في 1 يناير 2017 - تم اإلفصاح عنه سابقً

)30(--)27()3(-األثر نتيجة لتعديالت فترة سابقة 

1٫854-1٫354--500في 1  يناير 2017 - معدل

------صافي ربح السنة - معدل

اإليرادات الشاملة األخرى ، بالصافي من ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال للتغيرات في 
القيمة العادلة

---)764(-)764(

--)764(---إجمالي اإليرادات الشاملة - معدل

1٫090-590--500في 31 ديسمبر 2017 - معدل

1٫231-50014127590في 1 يناير 2018 - تم اإلفصاح عنه سابقً

)141(--)127()14(-األثر نتيجة لتعديالت فترة سابقة )إيضاح 27(

1٫090-590--500في 1 يناير 2018 - معدل

3٫879--3٫879--صافي ربح السنة 

اإليرادات الشاملة األخرى ، بالصافي من ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال للتغيرات في 
القيمة العادلة

---572-572

4٫451-3٫879572--إجمالي اإليرادات الشاملة - معدل

---)167(167-محول إلى اإلحتياطي القانوني

5٫541-5001673٫7121٫162في 31 ديسمبر 2018 - معدل

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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نشرة إصدار أسهم

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

اإلحتياطي رأس المال
القانوني

إحتياطي األرباح المحتجزة
التحوط

إحتياطي قرض 
المساهم

إجمالي حقوق 
الملكية

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

2٫935-5001271٫1461٫162في 1  يناير 2019 - تم اإلفصاح عنه سابقً

2٫606--402٫566-األثر نتيجة لتعديالت فترة سابقة )إيضاح 27(

5٫541-5001673٫7121٫162في 1 يناير 2019 - معدل

136--136--صافي ربح السنة - معدل

اإليرادات الشاملة األخرى ، بالصافي من ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال للتغيرات في 
)2٫604(-)2٫604(---القيمة العادلة

)2٫604(-)2٫604(136--إجمالي اإليرادات الشاملة - معدل

)2٫134()1٫998(-)136(--أثر تقييم القيمة العادلة لقرض المساهم

)1٫146(--)1٫146(--توزيعات أرباح

)207()1٫998()1٫442(5001672٫566في 31 ديسمبر 2019 - معدل

)153(-)1٫442(500167622في 1 يناير 2020 - تم اإلفصاح عنه سابقً

)54()1٫998(-1٫944--األثر نتيجة لتعديالت فترة سابقة )إيضاح 27(

)153(-)1٫442(500167622في 1 يناير 20 20 - تم اإلفصاح عنه سابقً

)54()1٫998(-1٫944--األثر نتيجة لتعديالت فترة سابقة )إيضاح 27(

)207()1٫998()1٫442(5001672٫566في 1  يناير 2020 - معدل

224--224--صافي ربح السنة 

اإليرادات الشاملة األخرى ، بالصافي من ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال للتغيرات في 
)2٫302(-)2٫302(---القيمة العادلة

)2٫078(-)2٫302(224--إجمالي اإليرادات الشاملة 

2٫8902٫890----محول إلى األرباح المحتجزة

892605)3٫744(5001672٫790في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2020201920182017
ألف ريال 

عماني
ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

-1٫1251٫1684٫558ربح السنة قبل الضريبة
تسويات لـ:

--)7(-ربح من بيع أصول
-567مخصص مكافآت نهاية الخدمة

-767150تجزئة الفوائد من تكلفة تفكيك األصول
-3٫2373٫2651٫797إستهالك ممتلكات ومعدات
--2626إطفاء اصول حق اإلستخدام

--3839مصروف الفائدة على إلتزامات إيجار
-166185100إطفاء تكلفة تمويل مؤجل

-2٫4523٫4831٫762الفائدة على قرض طويل األجل
-)87()111(955الفائدة على تسوية مبادلة الفائدة

-339222-الفائدة على قرض تجسيري
-93831624الفائدة على قرض المساهم

---55الجزء غير الفعال للتحوط
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات في رأس 

المال العامل
9٫0738٫7808٫433-

2)7٫716(8694٫980ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
)3٫318(5٫107)7٫453()1٫777(ذمم دانئة وأرصدة دائنة أخرى

)3٫316(8٫1656٫3075٫824التدفقات النقدية من/)المستخدمة في( التشغيل
-)11()5(-مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة

-)20()206(-ضريبة الدخل مدفوعة
)3٫316(8٫1656٫0965٫793صافي النقد من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
--12-بيع ممتلكات ومعدات

)49٫333()16٫634(--إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
)49٫333()16٫634(12-صافي النقد من/)المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
20٫63152٫033--قروض طويلة األجل - مسحوبة
-)3٫263()3٫698()3٫757(قروض طويلة األجل - مدفوعة

-)1٫674()3٫372()3٫407(الفائدة على قروض طويلة األجل
--)14٫888(-قرض تجسيري - مدفوعة
--14٫888-عوائد من قرض المساهم
---)1٫939(قرض المساهم - مدفوع

--)1٫146(-توزيعات أرباح
--)52()54(سداد إلتزامات إيجار

15٫69452٫033)8٫268()9٫157(صافي النقد )المستخدم في(/من األنشطة التمويلية
)616(4٫853)2٫160()992(صافي التغير في النقد والنقد المعادل

3٫3395٫4996461٫262النقد والقد المعادل في بداية السنة
2٫3473٫3395٫499646النقد والنقد المعادل في نهاية السنة )إيضاح 9(

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

ــر 2016 بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة  شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م )"الشــركة"( هــي شــركة مســاهمة مقفلــة تأسســت فــي 21 يناي  
العمانــي. تتمثــل أهــداف الشــركة فــي اإلســتحواذ علــى وتطويــر وتمويــل وتصميــم وإنشــاء وإمتــالك وتشــغيل وصيانــة محطــة تحليــة الميــاه فــي 

ــركاء فــي ســلطنة عمــان. ب

عنوان الشركة المسجل هو صندوق البريد 252،  الرمز البريدي 103 القرم، بوشر، مسقط، سلطنة عمان  

اإلتفاقيات الرئيسية  1٫1

إتفاقية شراء المياه  

إتفاقيــة شــراء الميــاه المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ش.م.ع.م لمــدة 20 عامــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري   
ــاه. ــوارد فــي إتفاقيــة شــراء المي المحــدد ، علــى النحــو ال

إلتزام شركة تطوير األعمال  

تقــوم شــركة تطويــر األعمــال وفقــً إلتفاقيــة شــراء الميــاه ببيــع أو توصيــل الميــاه المنتجــة فــي محطــة تحليــة الميــاه فــي بــركاء إلــى الشــركة   
ــل الســعة  ــر األعمــال مقاب ــك ، ســتدفع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لشــركة تطوي العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. عــالوة علــى ذل

المائيــة المتاحــة وشــراء ناتــج الميــاه الــذي يتــم تســليمه.

خــالل فتــرة اإلنشــاء ، يتعيــن علــى شــركة تطويــر األعمــال إنشــاء مرافــق تحليــة ميــاه البحــر )"المحطــة"( ، بمــا يتوافــق تمامــً مــع شــروط إتفاقيــة شــراء   
الميــاه واإلمتثــال بالمتطلبــات المعمــول بهــا خــالل فتــرة اإلنشــاء.

ــل أي جــزء مــن  ــل أو تعدي ــر أو تعدي ــة أو إيقــاف تشــغيل أو تفكيــك أو اســتبدال أو تغيي ــر األعمــال إزال ــك ، ال يجــوز لشــركة تطوي ــى ذل باإلضافــة إل  
الميــاه. إتفاقيــة شــراء  بموجــب  التزاماتهــا  علــى  يؤثــر  قــد  المحطــة 

إنهاء اإلتفاقية  

يحــق للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إنهــاء إتفاقيــة شــراء الميــاه مــن خــالل تقديــم إخطــار كتابــي إلــى شــركة تطويــر األعمــال فــي حالــة   
إفــالس شــركة تطويــر األعمــال ، بســبب تقصيــر جوهــري أو بشــروط أخــرى كمــا هــو مذكــور فــي إتفاقيــة شــراء الميــاه.

اتفاقية األرض  

تــم توقيــع إتفاقيــة حــق اإلنتفــاع لموقــع المحطــة بتاريــخ 2 مــارس 2016 مــع وزارة اإلســكان لمنــح الحــق الحصــري فــي إســتخدام واإلســتفادة مــن   
تنفيذهــا. تاريــخ  مــن  ســنة   25 مدتهــا  أوليــة  لفتــرة  الموقــع  مســاحة 

المشتريات الهندسية وعقد البناء  

تــم توقيــع عقــد المشــتريات الهندســية والبنــاء بنظــام تســليم المفتــاح بتاريــخ 3 مــارس 2016 مــع شــركة ديجريمونــت اس.ايــه.اس لتنفيــذ أعمــال   
الهندســة والمشــتريات والبنــاء لمحطــة بــركاء لتحليــة الميــاه.

عقد التشغيل والصيانة  

تــم توقيــع عقــد التشــغيل والصيانــة بتاريــخ 3 مــارس 2016 مــع شــركة شــركة ديجريمونــت ميــدل ايســت ش.م.م لمــدة 20 عامــً إعتبــارًا مــن تاريــخ 1   
.2018 أبريــل 

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة     .2

ــري  ــي تس ــة والت ــات المالي ــى البيان ــري عل ــر جوه ــة دون تأثي ــة المطبق ــدة والمعدل ــة الجدي ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري معايي  1-2
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020 

فــي الســنة الحاليــة، طبقــت الشــركة التعديــالت التاليــة علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة   
عــن مجلــس اإلدارة والتــي تســري لفتــرة ســنوية تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020. لــم يكــن لتطبيقهــا أي تأثيــر جوهــري علــى اإلفصاحــات أو علــى المبالــغ 

الــواردة فــي هــذه البيانــات الماليــة.

تعديــالت علــى اإلشــارات إلــى إطــار عمــل مبــادىء معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة - التعديــالت علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام   
ــر الماليــة الدوليــة أرقــام 12 و 19 و 20 و  2 و3 و6 و14 ومعاييــر المحاســبة الدوليــة أرقــام 1 و 8 و 34 و 37 و 38 ومعاييــر لجنــة تفســيرات التقاري
22 ومعيــار لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة رقــم 32 لتحديــث تلــك التصريحــات فيمــا يتعلــق باإلشــارة إلــى واإلقتبــاس مــن إطــار العمــل أو 

لتحديــد إشــارتهم إلــى نســخة مختلفــة مــن إطــار العمــل.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع(     .2

تعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 "عقــود اإليجــار" لمنــح المســتأجرين إعفــاء مــن تقييــم مــا إذا كان إمتيــاز اإليجــار المتعلــق   
بـــ فيــروس كوفيــد - 19 يعــد تعديــاًل  لعقــد اإليجــار. التاريــخ الفعلــي هــو 1 يونيــو 2020.

التعديــالت علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أرقــام 7 و9 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 حــول مســائل مــا قبــل اإلســتبدال فــي إطــار   
معالجــة معــدل الفائــدة بيــن البنــوك. 

إعتبــارا مــن 1 ينايــر 2020 ، طبقــت الشــركة التعديــالت علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 األدوات الماليــة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم   
39 األدوات الماليــة: اإلدراج والقيــاس معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 7 األدوات الماليــة - اإلفصاحــات المتعلقــة بمعالجــات ســعر الفائــدة.  تتنــاول 
التعديــالت )يشــار إليهــا بالمرحلــة األولــى لمشــروع اإلنتقــال مــن ســعر الفائــدة بيــن البنــوك فــي لنــدن "ايبــور" وقــد اقترحــت اســتثناءات  لتحوطــات 
مــا قبــل اإلســتبدال.  لــم يكــن لهــذه التعديــالت ، بمــا فــي ذلــك مــا ورد أعــاله ، أي تأثيــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي فتــرات ســابقة ، وال يتوقــع أن تؤثــر 

بشــكل جوهــري علــى الفتــرات الحاليــة أو المســتقبلية.

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي لم يبدأ سريانها بعد   2٫2

لم تطبق الشركة بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:   

تطبق للفترات السنوية التي معايير التقارير المالية الدولية  الجديدة والمعدلة
تبدأ في أو بعـد

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 )تعديالت( بيع أو 
مساهمة األصول بين المستثمر وشركته التابعة أو مشروعه المشترك

1 يناير 2021

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 اإلشارة إلى إطار عمل مبادىء معايير التقارير المالية 
الدولية

1 يناير 2022

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 الممتلكات واآلالت والمعدات - العوائد قبل اإلستخدام 
المستهدف

1 يناير 2022

1 يناير 2022تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 العقود الشاقة - تكلفة الوفاء بالعقد

التعديالت السنوية على معايير التقارير المالية الدولية 2018-2020 ، تعديالت على:

1 يناير 2022- معيار التقارير المالية الدولية رقم 1 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى

1 يناير 2022- معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية

1 يناير 2022- المعيار المحاسبي الدولي رقم 41 - الزراعة

تاريخ السريان غير مذكور- معيار التقارير المالية الدولية رقم 16 عقود اإليجار

1 يناير 2023تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 تصنيف اإللتزامات إلى متداولة وغير متداولة

1 يناير 2023معيار التقارير المالية الدولية رقم 17 عقود التأمين

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 10 البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي 
رقم 28 اإلستثمارات في شركات شقيقة ومشاريع مشتركة )2011( والمتعلقة بمعالجة بيع أو مساهمة 

األصول والمستثمرين في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.

تاريخ السريان مؤجل ألجل غير 
 مسمى. ال يزال التطبيق 

مسموحً به.

يتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن يتــم تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة عندمــا تصبــح قابلــة   
للتطبيــق ، وأن تطبيــق هــذه  المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة قــد ال يكــون لــه تأثيــرًا جوهريــً علــى البيانــات الماليــة للشــركة فــي فتــرة 

ــي.  التطبيــق المبدئ
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بيان االلتزام  

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية ومتطلبــات قانون الشــركات   
ــة فــي ســلطنة ُعمــان. التجاري

أساس اإلعداد  

تم إعداد البيانات المالية وفقً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.   

هــذه البيانــات الماليــة معروضــة بالريــال العمانــي )ر.ع( وهــو أيضــً عملــة البيئــة اإلقتصاديــة الرئيســية التيــت عمــل بها الشــركة )"العملة التشــغيلية   
وعملــة العــرض"(. تــم تقريــب جميــع المبالــغ ألقــرب ألــف ، مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة ، والتي تتفق مع تلك المستخدمة في السنة السابقة ، موضح أدناه.  

السياسات المحاسبية الهامة  

السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة ملخصــة أدنــاه. كانــت هــذه السياســات متســقة منــذ الســنة الســابقة،   
بإســتثناء التغيــر فــي السياســة المحاســبية علــى النحــو المبيــن أدنــاه:

العمالت األجنبية  

أي عملــة عــدا العملــة التشــغيلية تعتبــر بمثابــة عملــة أجنبيــة. يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال العمانــي وفقــً ألســعار الصــرف   
الســائدة فــي تاريــخ المعامــالت. األصــول وااللتزامــات النقديــة المنفــذة بعمــالت أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال العمانــي بإســتخدام معــدل الصــرف 

الســائد فــي تاريــخ التقريــر.

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة وفًقــا لســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ المعاملــة، فــي حيــن   
يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة باســتخدام ســعر الصــرف الســائد فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد 

القيمــة العادلــة. وبشــكل عــام يتــم إدراج فروقــات ســعر الصــرف عنــد تســوية البنــود الماليــة أو عنــد التحويــل فــي األربــاح أو الخســائر.

الممتلكات واآلالت والمعدات  

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة محــددة. تتضمــن   
التكلفــة مبلــغ النقــد والنقــد المعــادل المدفــوع والقيمــة العادلــة للمقابــل اآلخــر الممنــوح لشــراء أصــل فــي تاريــخ الحيــازة أو اإلنشــاء. يتــم اســتهالك 
كل عنصــر مــن عناصــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بتكلفــة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتكلفــة اإلجماليــة للبنــد بشــكل منفصــل. تتــم رســملة 
المصروفــات المتكبــدة الســتبدال عنصــر مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي يتــم احتســابها بشــكل منفصــل ، بمــا فــي ذلــك نفقــات 

الفحــص واإلصــالح الشــامل.

تشــمل تكلفــة األصــول التــي يتــم تشــييدها ذاتًيــا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وتكاليــف االقتــراض ونســبة مناســبة مــن النفقــات العامــة   
وأي تكاليــف أخــرى تعــزى مباشــرة إلــى وضــع األصــول فــي حالــة صالحــة لالســتخدام المقصــود منهــا ، وتكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــول. العناصــر 
واســتعادة الموقــع الــذي توجــد فيــه وتكاليــف االقتــراض المرســملة. يتــم تحديــد أربــاح وخســائر اســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أنهــا 
فــرق بيــن عائــدات المبيعــات والقيمــة الدفتريــة لأصــل ويتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تحميــل عمليــات اإلصــالح والتجديــد علــى 

ــح أو الخســارة عنــد تكبــد المصاريــف. حســاب الرب

اإلستهالك  

يتــم احتســاب االســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الممتلــكات والمعــدات )بخــالف األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ( علــى أســاس القســط الثابــت   
علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــّدر بعــد أخــذ القيمــة المتبقيــة لأصــول فــي االعتبــار ويتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح أو الخســائر. األعمــار اإلنتاجيــة 

المقــدرة لهــذا الغــرض هــي:

السنوات

40األعمال المدنية واإلنشائية

20 - 40المحطة واآلالت

40أنابيب

3أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمعدات المكتبية

3األثاث والتجهيزات

3معدات النقل
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يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة وطريقــة االســتهالك والقيــم المتبقيــة للممتلــكات والمعــدات مــن قبــل اإلدارة فــي تاريــخ التقريــر وتعديلهــا إذا كان   
ذلــك مناســبً. تمــت رســملة الغشــاء وفالتــر الخرطوشــة واألدوات األخــرى إلــى جانــب العمــر اإلنتاجــي للمصنــع ، حيــث ســيظل هــذا جــزًءا مــن المصنــع 

ــة عمــر المصنــع دون أي تكلفــة إضافيــة. حتــى نهاي

النفقات الالحقة  

تتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة ببنــود الممتلــكات والمعــدات. يتــم إدراج جميــع نفقــات   
ــف عنــد تكبدهــا. ــاح والخســائر كمصاري ــة األخــرى فــي األرب الصيان

العمل الرأسمالي قيد التنفيذ  

يتــم قيــاس األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة وال يتــم اســتهالكها حتــى يتــم تحويلهــا إلــى إحــدى الفئــات المذكــورة أعــاله ، والتــي تحــدث   
عندمــا يكــون األصــل جاهــًزا لالســتخدام المقصــود.

إنخفاض قيمة األصول غير المالية  

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لأصــول غيــر الماليــة للشــركة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. فــي   
حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر ، يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لأصــل.

يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تزيــد عــن قيمتهــا المقــدرة القابلــة لالســترداد. يتــم االعتــراف بخســائر   
ــا عــن أي  ــر بحًث انخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي الفتــرات الســابقة فــي تاريــخ كل تقري
مؤشــرات علــى أن الخســارة قــد انخفضــت أو لــم تعــد موجــودة. يتــم إســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات 
المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده. يتــم إســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة 

ــم يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة. ــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا ، بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء ، إذا ل لأصــل القيمــة الدفتري

أصول حق اإلستخدام  

يتــم قيــاس اصــول حــق اإلســتخدام مبدئيــً بنــاءًا علــى المبلــغ األولــي إللتــزام اإليجــار المعــدل ألي مدفوعــات إيجــار تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء ،   
باإلضافــة إلــى أي تكاليــف أوليــة مباشــرة متكبــدة وتقديــر لتكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو الســتعادة األصــل األساســي أو الموقــع الــذي 

ــز إيجــار مســتلمة. ــا أي حواف ــه ، ناقًص يوجــد في

يتــم اســتهالك األصــول فــي وقــت مبكــر مــن نهايــة العمــر اإلنتاجــي ألصــل حــق االســتخدام أو مــدة اإليجــار باســتخدام طريقــة القســط الثابــت حيــث   
يعكــس ذلــك بشــكل وثيــق النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية. تشــمل مــدة عقــد اإليجــار الفتــرات التــي يغطيهــا خيــار 

ــد إذا كانــت الشــركة متأكــدة بشــكل معقــول مــن ممارســة هــذا الخيــار. التمدي

يتم عرض أصول حق اإلستخدام كبند منفصل في بيان المركز المالي.  

باإلضافــة إلــى ذلــك ، يتــم تخفيــض أصــل حــق االســتخدام بشــكل دوري عــن طريــق خســائر انخفــاض القيمــة ، إن وجــدت ، ويتــم تعديلــه لبعــض   
التــزام اإليجــار. إعــادة قيــاس 

ال يتــم تضميــن اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي قيــاس التــزام اإليجــار وحــق اســتخدام األصــل. يتــم إدراج المدفوعــات   
ذات الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الحالــة التــي أدت إلــى تلــك المدفوعــات ويتــم تضمينهــا فــي بنــد "مصاريــف 

التشــغيل" فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

إلتزامات اإليجار  

يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار مبدئًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء ، مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة   
ــد للشــركة. بشــكل عــام ،  ــراض المتزاي ــد هــذا المعــدل بســهولة ، معــدل االقت ــم يكــن مــن الممكــن تحدي المتضمــن فــي عقــد اإليجــار أو ، إذا ل
تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض المتزايــد كمعــدل الخصــم ، وهــو المعــدل الــذي يتعيــن علــى المســتأجر الفــرد دفعــه إلقتــراض األمــوال الالزمــة 

للحصــول علــى أصــل بقيمــة مماثلــة ألصــول حــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة. بشــروط وأمــن وشــروط مماثلــة.

يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم إعــادة قياســها عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي   
مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية الناشــئة عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل ، إذا كان هنــاك تغييــر فــي تقديــر الشــركة للمبلــغ المتوقــع أن يكــون 

مســتحق الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة، أو إذا عدلــت الشــركة تقييــم مــا إذا كانــت ســتمارس خيــار الشــراء أو التمديــد أو اإلنهــاء.
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إلتزامات اإليجار )تابع(  

يتــم عــرض إلتــزام عقــد اإليجــار كبنــد فــي بيــان المركــز المالــي. يتــم تضميــن التــزام عقــد اإليجــار ، بعــد خصــم مصاريــف التمويــل ، فــي اإللتزامــات   
غيــر المتداولــة والمتداولــة. يتــم تخصيــص كل دفعــة إيجــار بيــن االلتــزام وتكلفــة التمويــل إلنتــاج معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي 

ــح أو الخســارة. ــل علــى الرب لاللتــزام. يتــم تحميــل تكلفــة التموي

الشركة كمؤجر  

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون الشــركة مؤجــًرا لهــا كعقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي. عندمــا تنقــل شــروط عقــد اإليجــار إلــى حــد كبيــر   
جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى المســتأجر ، يتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي. يتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى عقــود 

اإليجــار التشــغيلية.

يتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة. يتــم إضافــة التكاليــف   
األوليــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لأصــل المؤجــر ويتــم إدراجهــا علــى أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

عندمــا يشــتمل العقــد علــى مكونــات اإليجــار وغيــر اإليجــار ، تطبــق الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 لتخصيــص المقابــل بموجــب   
العقــد لــكل مكــون معتــرف بــه.

األدوات المالية  

األدوات المالية غير المشتقة  

اإلدراج والقياس المبدئي لأدوات المالية  

يتــم إدراج جميــع األصــول واإللتزامــات الماليــة مبدئيــً فــي تاريــخ المتاجــرة ، أي التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة.   
ــا بالقيمــة العادلــة زائــًدا ، بالنســبة لبنــد غيــر مــدرج بالقيمــة العادلــة فــي األربــاح أو الخســائر ،  يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئًي

ــى االســتحواذ أو اإلصــدار. ــة التــي يمكــن أن تنســب مباشــرة إل تكاليــف المعامل

يتــم االعتــراف باألصــول واإللتزامــات الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة. األدوات الماليــة الرئيســية المســتخدمة مــن   
قبــل الشــركة ، والتــي تنشــأ عنهــا مخاطــر األدوات الماليــة ، هــي كمــا يلــي:

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى.   .1

النقد والنقد المعادل.  .2

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى و   .3

اإلقتراضات.  .4

اإلدراج المبدئي لأصول المالية  

عنــد اإلدراج المبدئــي ، يتــم تصنيــف األصــل المالــي علــى أنــه تــم قياســه علــى النحــو التالــي: التكلفــة المطفــأة ؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات   
الشــاملة األخــرى - أدوات الديــن ؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى - أدوات حقــوق الملكيــة ؛ أو القيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب 

األربــاح أو الخســائر.
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األصول المالية بالتكلفة المطفأة  

يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى كال الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو   
الخســائر:

إختبــار نمــوذج األعمــال: الهــدف مــن نمــوذج أعمــال الكيــان هــو االحتفــاظ باألصــل المالــي لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة )بــدالً مــن بيــع األداة   
قبــل اســتحقاقها التعاقــدي لتحقيــق تغيــرات قيمتهــا العادلــة(.

إختبــار خصائــص التدفقــات النقديــة: تــؤدي الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط   
القائــم. األساســي  المبلــغ  علــى  والفائــدة  األساســي  المبلــغ  مدفوعــات 

يتــم تصنيــف األصــول الماليــة للشــركة كموجــودات ماليــة بالتكلفــة المطفــأة. ال يوجــد لــدى الشــركة موجــودات ماليــة مصنفــة كموجــودات ماليــة   
مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر.

اإلدراج المبدئي لإلتزامات المالية  

يتــم تصنيــف اإللتزامــات الماليــة بأنهــا مقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو الخســائر. يتــم تصنيــف األصــول   
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو الخســائر إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة ، أو كانــت مشــتقة أو تــم 

تصنيفهــا علــى هــذا النحــو عنــد اإلدراج المبدئــي.

ال يوجد لدى الشركة إلتزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

إلغاء إدراج اإللتزامات المالية  

ــراء ذمــة إلتزامــات الشــركة أو إلغائهــا أو انتهــاء صالحيتهــا. يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة  ــة فقــط عنــد إب تلغــي الشــركة إدراج اإللتزامــات المالي  
الخســائر. أو  األربــاح  فــي  الدفــع  والمســتحق  المدفــوع  والمقابــل  المــدرج  غيــر  المالــي  لإلتــزام  الدفتريــة 

عندمــا تتبــادل الشــركة مــع المقــرض الحالــي أداة ديــن بأخــرى بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر ، يتــم احتســاب هــذا التبــادل علــى أنــه إطفــاء   
االلتــزام المالــي األصلــي واالعتــراف بالتــزام مالــي جديــد. وبالمثــل ، فــإن الشــركة مســؤولة عــن تعديــل جوهــري لشــروط التــزام قائــم أو جــزء منــه 
كســداد لاللتــزام المالــي األصلــي واالعتــراف بالتــزام جديــد. مــن المفتــرض أن تختلــف الشــروط اختالًفــا جوهرًيــا إذا كانــت القيمــة الحاليــة المخصومــة 
للتدفقــات النقديــة بموجــب الشــروط الجديــدة ، بمــا فــي ذلــك أي رســوم مدفوعــة صافيــة مــن أي رســوم مســتلمة ومخصومــة باســتخدام المعــدل 
الفعلــي األصلــي ، تختلــف بنســبة 10 فــي المائــة علــى األقــل عــن القيمــة الحاليــة المخصومــة قيمــة التدفقــات النقديــة المتبقيــة للمطلوبــات الماليــة 
ــل ؛ ويتــم االعتــراف بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات  ــة لاللتــزام قبــل التعدي ــا ، فــإن الفــرق بيــن القيمــة الدفتري ــم يكــن التعديــل جوهرًي األصليــة. إذا ل

النقديــة بعــد التعديــل فــي الربــح أو الخســارة كأربــاح أو خســائر معدلــة ضمــن األربــاح والخســائر األخــرى.

القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لأصول المالية  

يتــم قيــاس هــذه األصــول الحًقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة عــن طريــق خســائر   
انخفــاض القيمــة. يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة وانخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم االعتــراف 

بــأي مكســب أو خســارة مــن االســتبعاد فــي األربــاح أو الخســائر.

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة لحســاب التكلفــة المطفــأة لأصــل المالــي وتخصيــص إيــرادات الفوائــد علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة.   
معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم علــى النقــاط 
المدفوعــة أو المســتلمة والتــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وتكاليــف المعامــالت واألقســاط أو الخصومــات األخــرى( مــن خــالل 

العمــر المتوقــع لأصــل المالــي ، أو ، عنــد الضــرورة ، فتــرة أقصــر.
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القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لإلتزامات المالية  

يتــم الحًقــا قيــاس اإللتزامــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ، إن أمكــن. طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي   
طريقــة إحتســاب التكلفــة المطفــأة إللتــزام مالــي وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى الفتــرة ذات الصلــة. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الذي 
ً المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــالل العمــر المتوقــع لإلتــزام المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد اإلدراج المبدئــي. يخصــم فعليــ

يتــم إدراج مصاريــف الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم أيضــً أدراج أي أربــاح أو خســائر مــن اإلســتبعاد فــي   
األربــاح أو الخســائر.

إنخفاض قيمة األصول المالية  

ينطبــق نمــوذج انخفــاض قيمــة الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، مديونيــات أصــول العقــد   
ومديونيــات اإليجــار وإســتثمارات الديــون بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى ، ولكــن ليــس علــى اإلســتثمارات فــي أدوات حقــوق 

الماليــة للشــركة بالتكلفــة المطفــأة مــن الذمــم المدينــة والنقــد والنقــد المعــادل. الملكيــة. تتكــون األصــول 

بموجب نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ، يتم قياس مخصص الخسارة على أي من األسس التالية:  

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا: وهــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التخلــف عــن الســداد المحتملــة فــي   -
غضــون 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر ؛ و

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة: وهــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التخلــف عــن الســداد المحتملــة   -
علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.

تقيــس الشــركة مخصــص الخســارة بمبلــغ يســاوي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة ، بإســتثناء مــا يلــي ، والتــي يتــم قياســها كخســائر   
إئتمانيــة متوقعــة لمــدة 12 شــهًرا:

األصول المالية التي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير ؛ و  -

ــأداة الماليــة( بشــكل  ــزد فيهــا مخاطــر اإلئتمــان )أي مخاطــر التخلــف عــن الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع ل ــم ت ــل التــي ل أصــول التموي  -
المبدئــي. اإلدراج  منــذ  ملحــوظ 

المنهج المبسط  

تطبــق الشــركة منهجــً مبســطً مبســًطا لقيــاس الخســائر اإلئتمانيــة ، والــذي يتطلــب إدراج مخصــص الخســارة المتوقعــة علــى مــدى العمــر للذمــم   
المدينــة دون وجــود عنصــر تمويلــي كبيــر.

فــي ظــل نهــج مبســط ، ليســت هنــاك حاجــة لرصــد الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان وســتكون الشــركة مطالبــة بقيــاس الخســائر اإلئتمانيــة   
المتوقعــة مــدى الحيــاة فــي جميــع األوقــات.

األدوات المالية المشتقة  

تحتفــظ الشــركة بــأدوات ماليــة مشــتقة للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة. يتــم إدراج المشــتقات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد   
المشــتقات ويتــم قياســها الحًقــا بقيمتهــا العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة فــي األربــاح أو الخســائر علــى 
الفــور مــا لــم يتــم تخصيــص األداة المشــتقة وفعاليتهــا كأداة تحــوط ، وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي الربــح أو الخســارة علــى 

طبيعــة عالقــة التحــوط.

يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي ؛ يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الســالبة كإلتزامــات ماليــة. يتــم عــرض   
ــر مــن 12 شــهًرا وال ُيتوقــع تحقيقــه أو  ــأداة أكث ــخ االســتحقاق المتبقــي ل ــر متــداول إذا كان تاري ــزام غي ــر متــداول أو الت األداة المشــتقة كأصــل غي

تســويته خــالل 12 شــهًرا. يتــم عــرض المشــتقات األخــرى كأصــول متداولــة أو إلتزامــات متداولــة. 
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محاسبة التحوط  

تصنــف الشــركة أداة التحــوط كتحوطــات للتدفقــات النقديــة. فــي بدايــة عالقــة التحــوط ، تقــوم الشــركة بتوثيــق العالقــة بيــن أداة التحــوط والبنــد   
ــة التحــوط وعلــى  ــك ، فــي بداي ــب أهــداف إدارة المخاطــر واســتراتيجيتها إلجــراء معامــالت التحــوط المختلفــة. عــالوة علــى ذل ــى جان المغطــى ، إل
أســاس مســتمر ، توثــق الشــركة مــا إذا كانــت أداة التحــوط فعالــة للغايــة فــي تعويــض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد 

المتحــوط منــه.

تحوطات التدفقات النقدية  

يتــم إدراج الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحوطــات للتدفقــات النقديــة فــي حقــوق الملكيــة. يتــم   
االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر ، كمــا هــو الحــال مــع أي ربــح أو خســارة مــن أي تحــوط 

يتجــاوز 100% مــن االلتــزام المرتبــط.

يتــم إعــادة تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا والمتراكمــة ســابًقا فــي حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة فــي الفتــرات التــي يتــم فيهــا االعتــراف   
الربــح أو الخســارة. بالبنــد المغطــى فــي 

يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط عندمــا تقــوم الشــركة بإلغــاء عالقــة التحــوط ، أو عنــد انتهــاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا ، أو إنهاؤهــا ، أو   
التحــوط. لمحاســبة  مؤهلــة  غيــر  تصبــح  عندمــا  أو   ، ممارســتها 

رأس المال  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إظهــار التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلصــدار أســهم أو خيــارات عاديــة جديــدة فــي حقــوق   
الملكيــة كخصــم ، بعــد خصــم الضريبــة ، مــن العائــدات ، كمــا يتــم عــرض األرصــدة األخــرى التــي تمثــل حصــة متبقيــة فــي صافــي أصــول الشــركة 

ضمــن حقــوق الملكيــة.

القروض واإلقتراضات التي تحمل فوائد  

يتــم مبدئيــً إدراج القــروض بالقيمــة العادلــة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة. يتــم الحقــً قيــاس القــروض بالتكلفــة المطفــأة. يتــم حــذف   
القــروض مــن بيــان المركــز المالــي عنــد إبــراء الذمــة مــن االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيتــه. يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة لإلتزامــات الماليــة التــي تــم إطفاءهــا أو تحويلهــا إلــى طــرف آخــر والمقابــل المدفــوع ، بمــا فــي ذلــك أي أصــول غيــر نقديــة محولــة 

أو إلتزامــات متحملــة ، فــي األربــاح أو الخســائر كإيــرادات أو تكاليــف تمويــل أخــرى.

يتــم تصنيــف القــروض كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن لــدى الشــركة حــق غيــر مشــروط فــي تأجيــل تســوية اإللتــزام لمــدة 12 شــهًرا علــى األقــل   
بعــد فتــرة التقريــر.

تكاليف التمويل المؤجلة  

يتــم تأجيــل تكلفــة الحصــول علــى القــرض ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــروض المعنيــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم   
القــرض. مــن  المســحوب  المبلــغ  المتراكــم مقابــل  اإلطفــاء  المؤجلــة مطروًحــا منهــا  التمويــل  لتكاليــف  إجــراء مقاصــة 

منافع الموظفين  

يتــم إدراج اإللتزامــات الخاصــة بالمســاهمات فــي خطــة التقاعــد ذات المســاهمة المحــددة للموظفيــن العمانييــن، وفًقــا لنظــام التأمينــات اإلجتماعية   
ــاح والخســائر عنــد تكبدهــا. ــي ، كمصــروف فــي األرب العمان

يتــم تكويــن مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن بموجــب خطــة منافــع تقاعــد محــددة غيــر ممولــة وفقــً لقانــون العمــل   
ــة  ــرات الحالي ــل خدمتهــم فــي الفت ــغ المنافــع المســتقبلية التــي حصــل عليهــا الموظفــون مقاب ــر مبل ــي ويتــم إحتســابه مــن خــالل تقدي العمان

والســابقة. يتــم احتســاب اإللتــزام بإســتخدام طريقــة وحــدة اإلئتمــان المتوقعــة ويتــم خصمــه إلــى قيمتــه الحاليــة.
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مخصص إلتزام تفكيك األصول  

يتــم إدراج مخصــص إلتــزام اإلســتغناء عــن األصــول عندمــا يكــون هنــاك إلتــزام حالــي نتيجــة لأصــول التــي تــم تشــييدها علــى األرض بموجــب عقــود   
اإلنتفــاع المبرمــة مــع وزارة اإلســكان ، يحتمــل معــه أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفقــات خــارج لمنافــع إقتصاديــة لتســوية اإللتــزام ، ويمكــن تقديــر قيمــة 
المخصــص بصــورة موثــوق منهــا. تتضمــن اإللتزامــات المســتقبلية المقــدرة تكاليــف إزالــة المرافــق وتســوية المناطــق المتأثــرة. يتــم إدراج األصــل 

المقابــل كجــزء مــن المحطــة واآلالت فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويتــم إســتهالكه وفقــً لذلــك.

مخصــص إلتــزام تفكيــك األصــول يمثــل أفضــل تقديــر للقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة المطلوبــة لتســوية اإللتــزام فــي تاريــخ التقريــر بنــاء علــى   
المتطلبــات الحاليــة إلتفاقيــة حــق اإلنتفــاع ، وذلــك بإســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدّرة. يتــم خصــم التدفقــات النقديــة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة 
الحالــي الــذي يعكــس المخاطــر المحــددة إللتــزام اإلســتغناء عــن األصــل. تــدرج تجزئــة الخصــم عنــد تكبدهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر واإليــرادات 

الشــاملة األخــرى كتكلفــة تمويــل.

يتــم بشــكل ســنوي مراجعــة التكاليــف المســتقبلية المقــدرة لتفكيــك األصــول ، وتعــّدل وفقــً لمــا هــو مالئــم. يتــم التعامــل مــع التغيــرات   
فــي التكاليــف المســتقبلية المقــدرة أو فــي معــدل الخصــم المطبــق مســتقباًل وتــدرج كتعديــل للمخصــص ، ويــدرج األصــل المتوقــف المقابــل 
كممتلــكات وآالت ومعــدات. إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن القيمــة الدفتريــة الجديــدة لأصــل غيــر قابلــة للتحصيــل بالكامــل ، يتــم إختبــار األصــل 

للتحقــق مــن إنخفــاض القيمــة ويتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة عنــد الضــرورة. 

المخصصات  

يتــم إدراج المخصــص فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام قانونــي أو اســتداللي نتيجــة لحــدث ســابق ، ومــن المحتمــل أن   
يتطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصاديــة لتســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بشــكل موثــوق . المبلــغ المــدرج كمخصــص هــو أفضــل تقديــر 
للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر ، مــع األخــذ فــي االعتبــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة بااللتــزام. عندمــا يتــم قيــاس 

ــة. المخصــص باســتخدام التدفــق النقــدي المقــدر لتســوية االلتــزام الحالــي ، فــإن القيمــة الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقدي

اإليرادات  

تتكون اإليرادات الناتجة عن إتفاقية شراء المياه مما يلي:  

رسوم السعة التي تغطي رسوم االستثمار ورسوم التشغيل والصيانة الثابتة، و  

رسوم إنتاج المياه التي تغطي تكاليف تشغيل وصيانة ورسوم الكهرباء.  

تنــص إتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن الشــركة ســتوفر وتبيــع إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ســعة ميــاه مضمونــة والتــي ســتتلقى   
الشــركة مقابلهــا مدفوعــات تعــوض عــن االســتثمارات التــي تــم إجراؤهــا وتكاليــف التشــغيل.

تعتبــر إتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بمثابــة عقــد إيجــار وقــد تــم تصنيفهــا كعقــد إيجــار تشــغيلي   
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16. يتــم إدراج تكاليــف االســتثمار فــي ســعة الميــاه علــى أســاس الســعة المتاحــة وفًقــا للشــروط 
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 16ويتــم  ــرادات إيجــار بموجــب معيــار التقاري ــة المنصــوص عليهــا فــي إتفاقيــة شــراء الميــاه ويتــم معاملتهــا كإي التعاقدي
إدراجهــا بطريقــة القســط الثابــت. يتــم إدراج رســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة بنــاًء علــى الســعة المتاحــة وفًقــا للشــروط التعاقديــة المنصــوص 

عليهــا فــي إتفاقيــة شــراء الميــاه.

يتــم إدراج إيــرادات إنتــاج الميــاه مــن رســوم التشــغيل والصيانــة وتكاليــف الكهربــاء فــي الفتــرة المحاســبية التــي يتــم فيهــا اإلنتــاج والبيــع   
ــورة للعميــل بالســاعة. يحتــوي العقــد المبــرم مــع العميــل علــى  ــا للعقــد. يحــق للشــركة إصــدار فات الفعلييــن للميــاه ويتــم توفيــر الســعة وفًق
اثنيــن مــن اإلنتــاج التــي تعتبــر التزامــات أداء منفصلــة وهمــا إنتــاج / توريــد الميــاه وإتاحــة الســعة المخصصــة. عندمــا تتضمــن العقــود التزامــات أداء 
متعــددة ، يتــم توزيــع ســعر المعاملــة علــى أســاس ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء. يتــم تحديــد ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء 

للشــركة فــي العقــد المبــرم مــع العميــل بشــكل منفصــل.

نظــًرا ألن العقــد مــع العميــل يتضمــن توفيــر الميــاه وإتاحــة الســعة بنــاًء علــى معــدل محــدد مســبًقا ، يتــم إدراج اإليــرادات بالمبلــغ الــذي يحــق   
للشــركة أن تســدد بــه فاتــورة بالتــزام األداء الــذي تــم الوفــاء بــه وفًقــا إلتفاقيــة شــراء الميــاه. يتــم إصــدار فاتــورة للعميــل علــى أســاس شــهري ويتــم 

دفــع المقابــل عنــد تحريــر الفواتيــر.

يتم إدراج المستحق عند إنتاج / تسليم ناتج المياه أو توفير السعة.  

لــدى الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تحــدد التــزام األداء وســعر المعاملــة وتخصيــص ســعر المعاملــة   
ــل  ــل أي مــن أســعار المعامــالت للقيمــة الزمنيــة للنقــود حيــث أن الفتــرة بيــن تحوي ــة. ال تقــوم الشــركة بتعدي ــكل مــن التزامــات األداء المنفصل ل
اإلنتــاج إلــى العميــل والســداد مــن قبــل العميــل ال تتجــاوز ســنة واحــدة ويتــم إجــراء المبيعــات بشــروط ائتمــان متفــق عليهــا ومتماشــية مــع 

ممارســة الصناعــة.
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ضريبة الدخل  

تتكــون ضريبــة الدخــل الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة. يتــم إدرادج مصــروف ضريبــة الدخــل فــي األربــاح والخســائر بإســتثناء مــا يتعلــق ببنــود معتــرف   
بهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة أو اإليــرادات الشــاملة األخــرى، وفــي هــذه الحالــة يتــم إدراجهــا فــي حقــوق الملكيــة.

الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقعــة المســتحقة الدفــع علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للفتــرة ، بإســتخدام معــدالت الضريبــة المعمــول بهــا   
أو الســارية بشــكل جوهــري فــي تاريــخ التقريــر ، وأي تعديــل علــى الضريبــة المســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بالفتــرات الســابقة.

ــة لأصــول  ــة بيــن القيــم الدفتري ــة ، علــى أســاس الفــروق المؤقت ــة العمومي ــزام الميزاني ــة باســتخدام طريقــة الت ــة المؤجل يتــم إحتســاب الضريب  
واإللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضرائــب. يتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة بمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا 

علــى الفــرق المؤقــت عنــد إســتردادها ، بنــاًء علــى القوانيــن المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيقهــا فــي تاريــخ التقريــر.

يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن فــي مقابلهــا إســتخدام   
الفــروق المؤقتــة. تتــم مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي لــم يعــد مــن المحتمــل فيــه تحقيــق 

المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

العمالت األجنبية  

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة ، يتــم تســجيل المعامــالت بعمــالت أخــرى غيــر العملــة التشــغيلية الخاصــة بالشــركة وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي   
تواريــخ المعامــالت.

فــي تاريــخ كل تقريــر ، يتــم تحويــل البنــود النقديــة بالعمــالت األجنبيــة باألســعار الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها   
بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة ال يتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر.

ــاح أو الخســائر فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا ، بإســتثناء تلــك المتعلقــة  ــة فــي األرب ــل المتعلقــة بالبنــود النقدي ــاح وخســائر التحوي يتــم إدراج أرب  
بالبنــود النقديــة المؤهلــة كأدوات تحــوط فــي تحــوط التدفقــات النقديــة التــي يتــم إدراجهــا مبدئًيــا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى مــدى فعاليــة 

التحــوط.
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عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة، والمبّينــة فــي إيضــاح رقــم 3، يجــب علــى اإلدارة إجــراء أحــكام وتقديــرات وافتراضــات حــول القيــم   
الدفتريــة لأصــول واإللتزامــات التــي ال تتضــح مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقديــرات واإلفتراضــات المصاحبــة لهــا إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى 

ــرات. تعتبــر ذات صلــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقدي

تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات المصاحبــة لهــا بشــكل دوري. يتــم إدراج مراجعــات التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تمــت فيهــا   
مراجعــة التقديــرات إذا أثــرت المراجعــة فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية، وإذا أثــرت المراجعــة علــى كال مــن الفتــرة 

المســتقبلية. الحاليــة والفتــرات 

اإلجتهادات المحاسبة الهامة  

أجــرت اإلدارة اإلجتهــادات المحاســبية التاليــة ، بخــالف تلــك التــي تنطــوي علــى تقديــرات ، والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات   
الماليــة:

تصنيف محطة التحلية كعقد إيجار تشغيلي  

اإلجتهــاد المحاســبي مطلــوب للتأكــد ممــا إذا كانــت اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أو هــي ترتيــب   
ــار  ــاز الخدمــة أو تحتــوي علــى عقــد إيجــار وفقــً لمعي ــات امتي ــة رقــم 12: ترتيب ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــار لجنــة تفســيرات معايي ــاز وفقــً لمعي إمتي
التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16: عقــود اإليجــار وإذا كانــت اإلتفاقيــة تحتــوي علــى عقــد إيجــار ، فــإن اإلجتهــاد المحاســبي مطلــوب لتصنيــف عقــد 
اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار. تــم إعــادة تقييــم اإلجتهــاد 
المحاســبي فــي الفتــرة الحاليــة وتــم تصنيــف الترتيــب علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي لمحطــة تحليــة الميــاه إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 
والميــاه والــذي تــم تمعاملتــه كترتيــب امتيــاز فــي فتــرات ســابقة. تــم ذكــر تفاصيــل التعديــل فــي هــذا الصــدد فــي إيضــاح رقــم 27 حــول هــذه 

ــات الماليــة. البيان
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التقديرات الرئيسية  

تقــوم الشــركة بعمــل تقديــرات وإفتراضــات تتعلــق بالمســتقبل. نــادرا مــا تتســاوى التقديــرات المحاســبية الناتجــة مــع النتائــج الفعليــة ذات الصلــة.   
التقديــرات واالفتراضــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة للتســبب فــي تعديــل جوهــري فــي القيــم الدفتريــة لأصــول واإللتزامــات خــالل الســنة 

ــاه: الماليــة التاليــة موضحــة أدن

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات  

إن رســوم اإلســتهالك الســنوية للممتلــكات واآلالت والمعــدات حساســة للتغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المقــدر والقيمــة المتبقيــة لمحطــة التحليــة.   
تــم تحديــد العمــر اإلنتاجــي للمصنــع مــن قبــل اإلدارة مــع األخــذ فــي االعتبــار العديــد مــن االعتبــارات مثــل المســتوى المناســب للمكونــات ، والصيانــة 

الشــاملة وبرنامــج االســتبدال المعمــول بــه والتقييــم الفنــي الــذي قــام بــه االستشــاري. يتــم إعــادة تقييــم هــذه التقديــرات الرئيســية ســنوًيا.

إلتزام وقف التشغيل  

تســتند تكاليــف تســوية الموقــع إلــى التقييــم الفنــي لــإدارة للتكاليــف المســتقبلية المحتملــة التــي ســيتم تكبدهــا فيمــا يتعلــق بإيقــاف تشــغيل   
مرافــق المصنــع. إن عــدم التأكــد الجوهــري فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التــي ســيتم تكبدهــا ومعــدل الخصــم المطبــق. كان مــن المفتــرض 
أن تتــم اســتعادة الموقــع باســتخدام التكنولوجيــا والمــواد المتوفــرة حالًيــا. تــم تحديــد التكلفــة المتوقعــة إليقــاف التشــغيل علــى أســاس دراســة 

أجراهــا مقــاول مســتقل وتــم خصمهــا علــى مــدى 40 عاًمــا بإســتخدام معــدل الخصــم المعــدل الخالــي مــن المخاطــر.

تحديد مدة عقد اإليجار ومعدل الخصم إللتزامات عقد اإليجار  

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار ، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تنشــىء حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة خيــار التمديــد ، أو عــدم   
ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو فتــرات مــا بعــد خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة اإليجــار إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول 
أنــه ســيتم تمديــد عقــد اإليجــار )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للشــركة فــي بدايــة عقــد 

اإليجــار الــذي تحــدده اإلدارة بإســتخدام التقديــرات اعتبــاًرا مــن ذلــك التاريــخ.

الضريبة المؤجلة  

توجــد شــكوك فيمــا يتعلــق بتفســير اللوائــح الضريبيــة ومبلــغ وتوقيــت الدخــل المســتقبلي الخاضــع للضريبــة. بالنظــر إلــى النطــاق الواســع   
لعالقــات العمــل وطبيعــة االتفاقيــات التعاقديــة الحاليــة ، فــإن الفــروق الناشــئة بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات التــي تــم إجراؤهــا ، أو التغييــرات 

المســتقبلية لمثــل هــذه االفتراضــات ، قــد تتطلــب تعديــالت مســتقبلية علــى الدخــل الضريبــي والمصروفــات المســجلة بالفعــل.

فعالية عالقة التحوط  

فــي بدايــة التحــوط ، توثــق اإلدارة اســتراتيجية التحــوط وتقــوم باختبــار فعاليــة التحــوط لتقييــم مــا إذا كانــت التغطيــة فعالــة أم ال. يتــم إجــراء هــذا   
اإلجــراء فــي تاريــخ كل تقريــر لتقييــم مــا إذا كان التحــوط ســيظل ســارًيا طــوال مــدة أداة التحــوط.

قرض المساهمين  

القيمــة الدفتريــة لقــرض المســاهمين بســعر يختلــف عــن ســعر الفائــدة فــي الســوق ، معتــرف بــه مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة باســتخدام ســعر الفائــدة   
فــي الســوق وتقديــرات الســداد كمــا هــو متوقــع مــن قبــل اإلدارة بنــاًء علــى نمــوذج التشــغيل الخــاص بهــا فــي وقــت اإلدراج المبدئــي. أي تغييــرات 

فــي هــذا التقديــر للســداد ســتؤثر علــى إطفــاء قــرض المســاهمين فــي الفتــرات المســتقبلية.

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة. تعتبــر اإلدارة أنــه ال توجــد مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أن المصنــع قــد   
بــدأ عملياتــه التجاريــة بنجــاح ويتوقــع االمتثــال لمتطلبــات اتفاقيــة شــراء الميــاه وبيــع الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه.
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فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(  

فــي ينايــر 2020 ، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة حالــة طــوارئ صحيــة عالميــة بســبب تفشــي فيــروس كورونــا )"كوفيــد - 19"(. بنــاًء علــى الزيــادة   
الســريعة فــي التعــرض واإلصابــات فــي جميــع أنحــاء العالــم ، صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة ، فــي مــارس 2020 ، تفشــي كوفيــد - 19علــى أنــه 
جائحــة. أثــرت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات واألفــراد فــي جميــع أنحــاء العالــم إلبطــاء جائحــة 
كوفيــد - 19 وســلوك المســتهلك المرتبــط بــه ســلًبا علــى النشــاط االقتصــادي العالمــي المتوقــع ، ممــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى النفــط. وقــد 

أدى ذلــك إلــى زيــادة العــرض الحاليــة والمتوقعــة ، ممــا عجــل فــي االنخفــاض الحــاد األخيــر فــي أســعار النفــط وزيــادة تقلــب أســعار النفــط.

تراقــب الشــركة الوضــع عــن كثــب إلدارة التعطــل المحتمــل لأعمــال علــى عملياتهــا وأدائهــا المالــي. فــي حيــن أن الظــروف تتطــور باســتمرار ، يتــم   
التخفيــف مــن المخاطــر مــن خــالل المســتوى العالــي مــن العقــود الملتزمــة التــي تدعــم التوقعــات الحاليــة ؛ التدابيــر الوقائيــة التــي تتخذهــا اإلدارة 
ــد مــن تدابيــر خفــض التكاليــف  ــة علــى الطلــب فــي أســواق الشــرق األوســط األساســية ؛ مزي للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية ؛ اســتمرار األدل

ــة الماليــة فــي البيئــة الحاليــة. المتخــذة لتحســين المرون

أجــرت الشــركة تقييًمــا للتأثيــر المحتمــل للوبــاء علــى بياناتهــا الماليــة للســنة المنتهيــة ، واســتنادًا إلــى اتفاقيــة شــراء الميــاه طويلــة األجــل مــع   
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ، توصلــت إلــى أنــه ال يوجــد تأثيــر جوهــري علــى عمليــات أو ربحيــة الشــركة. مــع تطــور الوضــع ، ســتواصل 

الشــركة مراقبــة الموقــف وتعديــل إجتهاداتهــا وتقديراتهــا المحاســبية الجوهريــة ، حســب الضــرورة ، خــالل عــام 2021.
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نشرة إصدار أسهم

الممتلكات واآلالت والمعدات     .5

أعمال مدنية 
وإنشائية

المحطة 
واآلالت

خطوط 
األنابيب

أنظمة تقنية 
معلومات 

ومعدات 
مكتبية

 أثاث 
وتركيبات

المجموعمعدات نقل

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

التكلفـة

20272269---1 يناير 2017 - معدلة

1611835---إضافات

362840112٫069---1 يناير 2018 - معدلة

111٫965--42٫88242٫09926٫9831إضافات

142٫88242٫09926٫983372840112٫069 يناير2019 - معدلة

)22()22(-----إضافات

142٫88242٫09926٫983372818112٫047 يناير 2020 - معدلة

)1(--)1(---إضافات

3142٫88242٫09926٫983362818112٫046 ديسمبر 2020

اإلستهالك المتراكم

)6()4()1()1(---1 يناير 2017 - معدل

)26()7()9()10(---محمل للسنة )مرسمل(

)32()11()10()11(---1 يناير 2018 - معدل

)16()7()4()5(---محمل للسنة )مرمسمل(

)1٫797()7()5()7()368()825()585(محمل للسنة

)1٫845()25()19()23()368()825()585(1 يناير 2019 - معدل

)3٫265()10()9()11()670()1٫501()1٫064(محمل للسنة

1717-----إستبعادات محملة

)5٫093()18()28()34()1٫038()2٫326()1٫649(1 يناير 2020 - معدل

)3٫236(--)2()669()1٫502()1٫064(محمل للسنة

)8٫329()18()28()36()1٫706()3٫828()2٫713(31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

103٫717---3140٫16938٫27125٫277 ديسمبر 2020

106٫954--3141٫23339٫77325٫9453 ديسمبر 2019 - معدلة

142٫29741٫27426٫61514915110٫224 يناير 2019 - معدلة

25182972---1 يناير 2018 - معدلة
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(     .5

يتم إدراج مصروف اإلستهالك للفترة على النحو التالي:  

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدل معدل

إستهالك األعمال المدنية واإلنشائية والمحطة واآلالت وخطوط األنابيب 
-3٫2353٫2351٫778تشكل جزًءا من تكلفة التشغيل )إيضاح 19(

إستهالك أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمعدات المكتبية واألثاث 
والتركيبات ومعدات النقل يشكل جزًءا من التكلفة العمومية واإلدارية 

-23019)إيضاح 20(

3٫2373٫2651٫797-

أصول حق اإلستخدام  .6

تــم تأجيــر األرض التــي تــم تشــييد المحطــة عليهــا مــن حكومــة ســلطنة عمــان )ممثلــة بــوزارة اإلســكان( لمــدة 25 عامــً إعتبــارًا مــن 2 مــارس 2016.   
ويمكــن تمديــد عقــد اإليجــار لمــدة 25 عامــً إضافيــة فــي طلــب الشــركة. يتــم دفــع إيجــارات اإليجــار بمعــدل 41٫125 ريــال عمانــي ســنوًيا.

تفاصيل أصول حق اإلستخدام لعقد اإلنتفاع وإيجار المكتب هي كما يلي:  

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدل معدل

التكلفة

-645645645كما في 1 يناير/31 ديسمبر

اإلطفاء

---26كما في 1 يناير

--2626المحمل للسنة

--5226كما في 31 ديسمبر

القيمة الدفترية

-593619645كما في 31 ديسمبر
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نشرة إصدار أسهم

مبادلة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط  .7

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫367694)1٫697()4٫414(القيمة العادلة )إللتزام(/أصل مقايضة أسعار الفائدة

)104()205(670255أصل/)إلتزام( الضريبة المؤجلة

1٫162590)1٫442()3٫744(إحتياطي التحوط

يوضــح الجــدول أدنــاه القيــم العادلــة لمبــادالت أســعار الفائــدة ، والتــي تعــادل قيــم الســوق ، إلــى جانــب المبالــغ اإلســمية التــي تــم تحليلهــا وفقــً   
لفتــرة اإلســتحقاق. القيمــة العادلــة لمبــادالت أســعار الفائــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 بمبلــغ وقــدره 4٫469٫000 ريــال عمانــي )إيضــاح 21( ، تتضمــن 

مبلــغ وقــدره 55٫000 ريــال عمانــي يتعلــق بالجــزء المتحــوط منــه مــن التدفقــات النقديــة والــذي تــم تقييمــه بأنــه غيــر فّعــال. 

المبالغ اإلسمية وفقًا لفترة اإلستحقاق

القيمة 
العادلة

القيمة 
اإلسمية

من سنة 1 - 12 شهرًا
إلى خمس 

سنوات

أكثر من
 5 سنوات

31 ديسمبر 2020

4٫41464٫33327٫4236٫95029٫950مبادالت أسعار الفائدة

311٫69767٫1482٫81532٫51031٫822 ديسمبر 2019

وفقــً التفاقيــة التســهيالت ، ينبغــي علــى الشــركة الدخــول فــي إتفاقيــات تحــوط ألســعار الفائــدة للحــد مــن تعــرض الشــركة ألســعار الفائــدة   
لأســهم. الجســر  والقــروض  أ  الشــريحة   - األجــل  طويلــة  القــروض  المطلــب  هــذا  يغطــي  المتقلبــة. 

قروض طويلة األجل - الشريحة أ  

أبرمــت الشــركة فــي 3 مــارس 2016 اتفاقيــة مقايضــة أســعار الفائــدة مــع بنــك كريــدي أجريكــول كوربوريــت آنــد انفســتمنت وشــركة ميتسوبيشــي   
يــو إف جــي لــأوراق الماليــة الدوليــة بشــأن تســهيالت القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 2٫24% ســنوًيا. باإلضافــة إلــى ذلــك ، دخلــت الشــركة 
فــي 1 أغســطس 2018 فــي اتفاقيــة مقايضــة أســعار الفائــدة مــع بنــك كريــدت اجريكــول كوروريــت انفيســتمنت و ميتسوبيشــي يو.اف.جــي 

ســيكوريتز انترناشــيونال بي.ال.ســي فيمــا يتعلــق بتســهيل القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 3٫027% ســنوًيا.

باإلضافــة إلــى ذلــك ، دخلــت الشــركة فــي 11 يونيــو 2020 فــي إتفاقيــة مقايضــة أســعار الفائــدة مــع ميتسوبيشــي يو.اف.جــي ســيكوريتز انترناشــيونال   
بي.ال.ســي المتعلقــة بتســهيل القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 1٫1425% ســنوًيا.
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مبادلة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط )تابع(  .7

قرض تجسيري لرأس المال  

أبرمــت الشــركة إتفاقيــة مقايضــة أســعار الفائــدة للفتــرة مــن 3 مــارس 2016 إلــى 30 ســبتمبر 2019 مــع اس.ام.بي.ســيند نكــو كابيتــال ماركيتــس   
1٫00% ســنوًيا. بمعــدل   ، ليمتــد  ايســت  ميــدل  انفيســتمنتس  1-انفايرونمنــت  لشــركة  المــال  لــرأس  تجســيري  بقــرض  يتعلــق  فيمــا  ليمتــد 

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مقايضــة أســعار الفائــدة للفتــرة مــن 3 مــارس 2016 إلــى 30 ســبتمبر 2019 مــع شــركة أس أم بــي ســي نيكــو كابيتــال   
ســنوًيا.  %1٫00 بمعــدل   ، اس.ايــه.اس  انترناشــيونال  ســويز  لشــركة  المــال  لــرأس  تجســيري  بقــرض  يتعلــق  فيمــا  المحــدودة  ماركتــس 

إلــى 30 ســبتمبر 2019 مــع ميتسوبيشــي يو.اف.جــي ســيكوريتز  أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مقايضــة أســعار الفائــدة للفتــرة مــن 3 مــارس 2016   
ســنوًيا.  %1٫01 بمعــدل   ، اف.زد.اي  كاهرابيــل  لشــركة  المــال  لــرأس  تجســيري  بقــرض  المتعلقــة  بي.ال.ســي  انترناشــيونال 

معلومات أخرى  

كما في تاريخ التقرير ، تمت تغطية 100% )2019: 100%؛ 2018: 100%؛ 2017: 90%( من المبلغ األساسي بموجب هذه اإلتفاقيات.  

تــم إدراج حركــة القيمــة العادلــة بمبلــغ 2٫302٫000 ريــال عمانــي ســالب )2019: 2٫604٫000 ريــال عمانــي ســالب؛ 2018: 572٫000 ريــال عمانــي موجــب؛ 2017: 765٫000   
ــة. ــرادات الشــاملة األخــرى ، بعــد خصــم الضريبــة المؤجل ــي ســالب( فــي اإلي ــال عمان ري

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  .8

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدل معدل

-1٫3992٫4001٫711ذمم مدينة

1371281008مدفوعات مقدمً

3542195٫9163أرصدة مدينة اخرى

1٫8902٫7477٫72711

النقد والنقد المعادل  .9

8223٫3395٫499646نقد لدى البنك

---1٫525وديعة قصيرة األجل

2٫3473٫3395٫449646
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نشرة إصدار أسهم

رأس المال   .10

يتكــون رأســمال الشــركة المصــرح بــه مــن 2٫000٫000 ســهم بقيمــة 1 ريــال عمانــي للســهم الواحــد. يتكــون رأس المــال المصــدر والمدفــوع مــن 500٫000   
ســهم بقيمــة 1 ريــال عمانــي للســهم الواحــد. تفاصيــل المســاهمين هــي علــى النحــو التالــي: 

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبرعدد األسهمنسبة الملكية

2020201920182017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

-انفايرونمنت انفيستمنتس ميدل ايست 
36180٫000180٫000180٫000180٫000180٫000ليمتد

27135٫000135٫000135٫000135٫000135٫000سويز انترناشيونال اس.ايه.اس

27135٫000135٫000135٫000135٫000135٫000كاهرابيل اف.زد.اي

1050٫00050٫00050٫00050٫00050٫000شركة دبليو جي تاول ش.م.م

500٫000500٫000500٫000500٫000500٫000

اإلحتياطي القانوني  .11

يتطلــب قانــون الشــركات التجاريــة أن يتــم تحويــل 10% مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى إحتياطــي قانونــي غيــر قابــل للتوزيــع إلــى أن يصبــح رصيــد   
اإلحتياطــي القانونــي مســاويً لثلــث رأســمال الشــركة علــى األقــل. وصــل اإلحتياطــي القانونــي غــأى المعــدل المطلــوب كمــا فــي 31 ديســمبر 2018. 

ــم يتــم إجــراء اي تحويــل الحقــً. ــذا ، ل ل

قرض طويل األجل  .12

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

64٫33067٫14769٫92156٫522قرض طويل األجل - الشريحة أ

21٫44322٫38323٫30719٫417قرض طويل األجل - الشريحة ب

85٫77389٫53093٫22875٫939

)2٫627()3٫699()3٫757()3٫757(ناقصً: الجزء المتداول

82٫01685٫77389٫52973٫312

)2٫003()1٫925()1٫755()1٫589(ناقصً: تكاليف معاملة غير مطفأة

80٫42784٫01887٫60471٫309الجزء غير المتداول

أبرمــت الشــركة إتفاقيــة بتاريــخ 3 مــارس 2016 للحصــول علــى تســهيالت قــروض ألجــل تصــل إلــى 96٫569٫734 ريــال عمانــي )251٫156٫655 دوالًرا   
أمريكًيــا( تتكــون مــن الشــريحة أ بســعر فائــدة متغيــر بســعر ليبــور بالــدوالر األمريكــي زائــد الهامــش المطبــق ، الشــريحة ب بســعر فائــدة ثابــت 

يبلــغ 2٫21 % ســنوًيا باإلضافــة إلــى الهامــش المطبــق والتســهيالت االحتياطيــة. الهامــش فــي حــدود 1٫00% و %3٫00.

التسهيالت المذكورة أعاله مضمونة برهون قانونية وتجارية شاملة على جميع أصول الشركة.  

تحتــوي تســهيالت القــروض ألجــل علــى بعــض التعهــدات المتعلقــة ، مــن بيــن أمــور أخــرى ، بالتصفيــة واالندمــاج، والدخــول فــي اتفاقيــات جديــدة   
ــة ، والرهــن الســلبي ، والتخلــص مــن األصــول ، ومنــح القــرض والضمــان ، واالســتحواذ علــى األصــول الرأســمالية ، ونســبة تغطيــة خدمــة  جوهري

الديــون ، وتغييــر األعمــال وغيــر ذلــك، والتــي ينبغــي علــى الشــركة اإللتــزام بهــا.

تسدد تسهيالت القرض ألجل على أقساط نصف سنوية مستحقة من 30 سبتمبر 2018 حتى 30 سبتمبر 2037.  
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قرض طويل األجل )تابع(  .12

الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة كما يلي:  

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫7551٫9252٫0031٫840في بداية السنة

73242--متكبدة خالل السنة

)79()151()170()166(مطفأة خالل السنة

1٫5891٫7551٫9252٫003في نهاية السنة

أ( تسوية التدفقات النقدية التمويلية  

فيما يليال تسوية بين األرصدة االفتتاحية والختامية في بيان المركز المالي لإلتزامات التي ينتج عنها تمويل التدفقات النقدية:  

إقتراضات
في 1 يناير

العوائد 
خالل السنة

مدفوعات 
خالل السنة

التغيرات 
في 31 ديسميبرغير النقدية

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

2020

13٫712)2٫890()1٫938(-18٫540قرض من المساهمين

16684٫184)3٫757(-87٫775تسهيل قرض ممتاز

106٫315-)5٫695()2٫724(97٫896

2019

-15)14٫888(-14٫872قرض تجسيري

1٫99818٫540-1٫65414٫888قرض من المساهمين

17087٫775)3٫698(-91٫303تسهيل قرض ممتاز

107٫82914٫888)18٫586(2٫183106٫315

2018

2014٫872--14٫852قرض تجسيري

1٫654---1٫654قرض من المساهمين

7891٫303)3٫341(73٫93620631تسهيل قرض ممتاز

90٫44220٫631)3٫341(98107٫830

2017

2114٫852--14٫831قرض تجسيري

1٫654---1٫654قرض من المساهمين

23573٫936-21٫90351٫798تسهيل قرض ممتاز

38٫38851٫798-25690٫442
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قرض المساهمين  .13

ــخ 3 مــارس 2016 للحصــول علــى تســهيالت قــرض مســاهمين غيــر مضمــون.  ــاول ش.م.م بتاري أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة دبليــو جــي ت  
كمــا أبرمــت الشــركة إتفاقيــات مــع شــركة 1-انفايرونمنــت انفيســتمنتس ميــدل ايســت ليمتــد وشــركة ســويز انترناشــيونال اس.ايــه.اس وشــركة 

كاهرابيــل اف.زد.اي فــي 9 ســبتمبر 2019 للحصــول علــى تســهيالت قــروض مســاهمين غيــر مضمونــة.

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر
2020201920182017

ألف ريال 
عماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدل معدل
14٫60416٫5421٫6541٫654العائد من قرض المساهمين )إيضاح 23(

--1٫998)892(تسوية القيمة العادلة
13٫71218٫5401٫6541٫654

--)1٫872()3٫710(ناقصً: الجزء المتداول
10٫00216٫6681٫6541٫654الجزء غير المتداول

يجــوز للشــركة ســداد هــذه القــروض كليــً أو جزئيــً فــي أي وقــت وفقــً لشــروط وأحكام مســتندات التمويل. يتم إحتســاب الفائدة على التســهيالت   
بمعــدل ثابــت قــدره 2٫68% حتــى 30 ســبتمبر 2019. يتــم احتســاب الفائــدة بنســبة 10% مــن 1 أكتوبــر 2019 حتــى 30 مــارس 2020 و 4٫6% إعتبــارًا مــن 31 
مــارس 2020 فصاعــًدا. بلغــت الفوائــد المتراكمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 مبلــغ 114٫000 ريــال عمانــي )2019: 417٫000 ريــال عمانــي(. تقيــس الشــركة قــرض 
المســاهمين بالقيمــة العادلــة عنــد التحقــق المبدئــي. الفــرق فــي القيمــة العادلــة ، الــذي يمثــل الفــرق بيــن عائــدات قــرض المســاهمين المســتلم 
وقيمتــه العادلــة ، يتــم إدراجــه كإحتياطــي لقــرض المســاهمين ضمــن حقــوق الملكيــة مــع زيــادة مقابلــة فــي التــزام قــروض المســاهمين. الحًقــا ، 
يتــم إطفــاء هــذه القــروض بإســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي فــي الســوق ويتــم تعديــل الفــرق بيــن الفائــدة التعاقديــة والهامــش المحّمــل علــى 

األربــاح أو الخســائر مــن إحتياطــي قــروض المســاهمين إلــى األربــاح المحتجــزة ضمــن حقــوق الملكيــة.

تــم خــالل الســنة تعديــل قــرض المســاهمين حيــث تــم تخفيــض معــدل الفائــدة مــن 10% إلــى 4٫6%. نتــج عــن هــذا التغيــر فــي مــدة القــرض تعديــل   
جوهــري فــي التــزام القــرض. وبالتالــي ، ألغــت الشــركة إدراج اإللتــزام األصلــي )بمعــدل فائــدة 10%( وأدرجــت اإللتــزام الجديــد )بمعــدل فائــدة قــدره %4٫6( 
بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة المعدلــة مخصومــة بإســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي. تــم إدراج األربــاح الناتجــة 

عــن التعديــل فــي حقــوق الملكيــة ضمــن إحتياطــي قــرض المســاهمين ليتــم إطفاؤهــا إلــى األربــاح المحتجــزة علــى مــدى فتــرة القــرض.

إلتزامات اإليجار  .14

أبرمــت الشــركة إتفاقيــة إيجــار مــع وزارة اإلســكان بتاريــخ 2 مــارس 2016 فيمــا يتعلــق بــاألرض المســتخدمة للمحطــة ، وهــي صالحــة لمــدة 25 عامــً   
)راجــع إيضــاح 2(. يمكــن تمديــد عقــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. أبرمــت الشــركة إتفاقيــة إيجــار فــي 1 يونيــو 2016 فيمــا 

ــق بمقــر المكتــب وهــي ســارية لمــدة 5 ســنوات. يتعل

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر
202020192018

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني
معدل معدل

1٫5731٫5901٫680إجمالي إلتزامات اإليجار المتعلقة بأصول حق اإلستخدام
)1٫035()959()958(رسوم تمويل مستقبلية على عقود اإليجار التمويلي

615631645القيمة الحالية إللتزامات اإليجار
فترة إستحقاق إلتزامات اإليجار هي كما يلي:

121314سنة واحدة
603618631بعد سنة واحدة

تشــمل القيمــة الحاليــة إللتزامــات اإليجــار كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 التــزام إيجــار المكتــب بمبلــغ 5٫000 ريــال عمانــي. مصاريــف الفوائــد علــى إلتزامــات   
اإليجــار )المدرجــة فــي تكلفــة التمويــل( كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 هــي بمبلــغ 38٫000 ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2019: 38٫000 ريــال عمانــي(.
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مخصص إلتزام تفكيك األصول   .15

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدل معدل

-1٫1351٫0641٫014في بداية السنة

-767150تجزئة الفوائد في مخصص تفكيك األصول

1٫014---مخصصات إضافية خالل السنة

1٫2111٫1351٫0641٫014في نهاية السنة

وفًقــا إلتفاقيــة حــق اإلنتفــاع ، ينبغــي علــى الشــركة إعــادة موقــع المصنــع إلــى حالتــه األصليــة قبــل إنتهــاء مــدة حــق اإلنتفــاع. المــدة األوليــة هــي   
25 عامــً إعتبــارًا مــن 2 مــارس 2016 وهــي قابلــة للتجديــد لمــدة 25 عامــً أخــرى. قدمــت الشــركة مبلــغ 1٫211٫000 ريــال عمانــي لهــذا الغــرض كمــا فــي 31 

ديســمبر 2020 )2019: 1٫135٫000 ريــال عمانــي؛ 2018: 1٫064٫000 ريــال عمانــي؛ 2017: 1٫014٫000 ريــال عمانــي(.

بســبب طبيعــة اإللتــزام طويلــة األجــل ، فــإن أكبــر قــدر مــن الشــكوك فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التــي ســيتم تكبدهــا. لقــد إفترضــت   
الشــركة أنــه ســتتم تســوية الموقــع بإســتخدام التكنولوجيــا والمــواد المتوفــرة حاليــً. تــم تزويــد الشــركة بمجموعــة مــن النتائج الممكنــة المعقولة 
للتكلفــة اإلجماليــة ، ممــا يعكــس افتراضــات مختلفــة حــول تســعير المكونــات الفرديــة للتكاليــف. وقــد تــم التقديــر علــى أســاس تقريــر مســتقل 

مــن قبــل إستشــاري مهنــي. تــم إحتســاب المخصــص بإســتخدام معــدل خصــم قــدره %6٫5.

قرض تجسيري   .16

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

14٫88814٫888--قرض تجسيري

)36()16(--ناقصً: تكاليف معاملة غير مطفأة

--14٫87214٫852

ــم ضمــان هــذه القــروض بضمــان مــن شــركة  ــر 2019. ت ــي فــي 1 أكتوب ــال عمان ــة بقيمــة 14٫888٫000 ري ــة قــروض مرحلي قامــت الشــركة بتســوية ثالث  
بلجيــكا.  ، اس.ايــه  واليكترابيــل  فرنســا؛   ، اس.ايــه.اس  انفيارونمنــت  ســويز  اليابــان؛  ايتوشــو، 

تم تحميل الفائدة على التسهيالت بسعر ليبور األمريكي باإلضافة إلى الهامش المطبق في نطاق 0٫10% و 1٫00% سنوًيا.  

الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة كما يلي:  

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

153657-في بداية السنة

)21()20()15(-مطفأة خالل السنة

1636--في نهاية السنة
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ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى   .17

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل

4171٫3126٫0963٫744مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 23(

-461785941فوائد مستحقة على قروض ألجل

9855932٫453333مساريف أخرى مستحقة

1٫8632٫6909٫4904٫077

اإليرادات  .18

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل

-11٫37911٫3406٫982رسوم سعة المياه

-943829462رسوم إنتاج المياه

-5٫0774٫8342٫801رسوم الكهرباء

17٫39917٫00310٫245-

لــدى الشــركة اتفاقيــة لشــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه كمــا هــو مبيــن فــي العقــود الهامــة )إيضــاح  رقــم2( لتوريــد الميــاه   
ــاه. ــة والمي ــة لشــراء الطاق وإتاحــة الســعة للشــركة العماني

رســوم الســعة التــي تغطــي تكاليــف التشــغيل والصيانــة ورســوم اســتثمار الســعة هــي إلتاحــة الســعة للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة    
والميــاه. رســوم إنتــاج الميــاه مخصصــة إلنتــاج الميــاه التــي يتــم توصيلهــا ورســوم الكهربــاء هــي تكلفــة الكهربــاء.

ــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي ســلطنة عمــان ، وهــي العميــل الوحيــد للشــركة. تــؤدي  تبيــع الشــركة كامــل إنتاجهــا إل   
العقــود المبرمــة مــع العميــل إلــى التزامــات األداء وهــي إنتــاج / توريــد الميــاه وإتاحــة القــدرة علــى اإلنتــاج. يمكــن تحديــد أســعار المعامــالت لــكل 
التــزام أداء فــي العقــود المحــددة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــكل منفصــل وهــي مســاوية ألســعار البيــع المســتقلة 

لــكل التــزام أداء بموجــب إتفاقيــة شــراء الميــاه.

تفي الشركة بالتزامات األداء عند التسليم الفعلي إلنتاج المياه وإتاحة السعة.   

ــورة لــكل وحــدة إنتــاج وإتاحــة الســعة المخصصــة. يتــم إصــدار الفواتيــر الفعليــة لإنتــاج التــي تــم تســليمها فــي  يحــق للشــركة إصــدار فات   
نهايــة كل شــهر. الفواتيــر هــي ســعر المعاملــة )التعريفــة( علــى أســاس العقــود. مــدة الســداد أقــل مــن شــهر ، وبنــاًء عليــه ، ال يحتــوي ســعر 

المعاملــة علــى أي عنصــر تمويلــي هــام.

لم تدرج الشركة أي خسائر انخفاض في قيمة الذمم المدينة الناشئة عن عقد الشركة مع العميل.  

جميع إيرادات الشركة المستحقة من العقود المبرمة مع العميل.   
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

تكاليف التشغيل  .19

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل

-5٫1394٫7482٫619تكلفة الكهرباء

-1٫6941٫865686مدفوعات السعة إلى المشّغل

-934884675رسوم فروقات العقد لعمليات المحطة

-21219991تأمين المحطة 

-3٫2353٫2351٫778إستهالك ممتلكات واآلالت ومعدات )إيضاح 5(

--2626إطفاء أصول حق اإلستخدام

-253237تكاليف نشغيل أخرى

11٫26510٫9895٫886-

مصاريف عمومية وإدارية  .20

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل

-477416أتعاب مهنية وإستشارية

-202644رسوم وكالة ورسوم سندات أداء

264336199تكاليف موظفين

إستهالك ممتلكات واآلالت ومعدات 
-23019)إيضاح 5(

-375929أخرى

370525307-

تكلفة تمويل )بالصافي(  .21

2020201920182017
ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل
-2٫4523٫4831٫762فائدة على قروض طويلة األجل

-339222-فائدة على قرض تجسيري
-93831624فائدة على قرض المساهمين

-)87()111(955فائدة على تسوية مبادلة سعر الفائدة
-166185100إطفاء تكلفة تمويل مؤجل

-767150تجزئة الفائدة على تكلفة إزالة األصول
-452أخرى

---55الجزء غير الفعال ألداة تحوط
--3839مصروف الفائدة على إلتزامات اإليجار

4٫6844٫3272٫073-
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

الضريبة  .22

المدرجة في األرباح والخسائر  

تخضــع الشــركة لضريبــة الدخــل بمعــدل 15% وفقــً لقوانيــن الضريبــة فــي ســلطنة عمــان. مــن أجــل تحديــد النتيجــة الخاضعــة للضريبــة للســنة،   
ــرادات والمصاريــف. تســتند  تــم تعديــل الربــح المحاســبي ألغــراض الضريبــة. يتضمــن التعديــل ألغــراض الضريبــة البنــود المتعلقــة بــكل مــن اإلي

التعديــالت علــى الفهــم الحالــي لقوانيــن وأنظمــة وممارســات الضرائــب الحاليــة. التســوية الضريبيــة هــي كمــا يلــي:

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل

-1٫1251٫1684٫558الربح قبل الضريبة

-169175684ضريبة الدخل بمعدل %15

-)5(14047أثر الضريبة على مصاريف غير قابلة للخصم

--592810اصل ضريبي غير مدرج

-9011٫032679األثر الضريبي لمعدل الضريبة

أصول الضريبة المؤجلة  

31 ديسمبر مدرجة 1 يناير

2020خالل السنة2020

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

181230تسويات القيمة العادلة لتكلفة إزالة األصول

أصول الضريبة المؤجلة مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

255415670تسويات القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

273427700

إلتزام الضريبة المؤجلة

1٫6639122٫575ممتلكات وأالت ومعدات
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إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

الضريبة )تابع(  .22

أصول الضريبة المؤجلة  

31 ديسمبر مدرجة 1 يناير

2019خالل السنة2019

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

71118تسويات القيمة العادلة لتكلفة إزالة األصول

أصول الضريبة المؤجلة مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

63192255تسويات القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

70775273

إلتزام الضريبة المؤجلة

8887751٫663ممتلكات وأالت ومعدات

أصول الضريبة المؤجلة  

31 ديسمبر مدرجة 1 يناير

2018خالل السنة2018

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

77-تسويات القيمة العادلة لتكلفة إزالة األصول

أصول الضريبة المؤجلة مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

6363-تسويات القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

-7070

إلتزام الضريبة المؤجلة

104784888ممتلكات وأالت ومعدات

حالة اإلقرارات الضريبية  

لــم ينتهــي جهــاز الضرائــب مــن إجــراء الربــط الضريبــي لإقــرارات الضريبيــة للســنوات مــن 2016 إلــى 2020. تــرى اإلدارة أن اإللتــزام الضريبــي النهائــي   
بمجــرد ربطــه للســنوات الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون جوهرًيــا بالنســبة للمركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

األطراف ذات العالقة  .23

تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا والكيانــات التجاريــة التــي يملكــون فيهــا نفــوذًا   
مؤثــرًا. 

تحتفــظ الشــركة بتوازنــات هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة وتظهــر هــذه التوازنــات خــالل الســير الطبيعــي لأعمــال. كمــا يتــم اإلتفــاق علــى شــروط   
وأحــكام معامــالت األطــراف ذات العالقــة. 

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

األرصدة

مستحق إلى أطراف ذات عالقة  )إيضاح 17(

--141149-انفايرونمنت انفيستمنتس ميدل ايست ليمتد

--31113سويز انترناشيونال اس.ايه.اس

--31113كاهرابيل اف.زد.اي

114212480شركة دبليو جي تاول

5٫3871٫948--سويز انترناشيونال اس.ايه.اس )هندسة وشراء وإنشاء(

3038955851٫716سويز ش.م.م )تشغيل وصيانة(

4171٫3126٫0963٫744

قرض المساهمين )إيضاح 13(

--15٫2585٫956-انفايرونمنت انفيستمنتس ميدل ايست ليمتد

--3٫9434٫466سويز انترناشيونال اس.ايه.اس

--3٫9434٫466كاهرابيل اف.زد.اي

1٫4601٫6541٫6541٫654شركة دبليو جي تاول

--1٫998)892(تسويات القيمة العادلة

13٫71218٫5401٫6541٫654
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

األطراف ذات العالقة )تابع(  .23

تعامالت )تابع(  

الفائدة المتراكمة على قرض المساهمين كما في 2020 هي بمبلغ 114٫000 ريال عماني )2019: 4174٫000 ريال عماني(.  

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

تعامالت:

1-انفايرونمنت انفيستمنتس ميدل ايست ليمتد

--5٫946-قرض مستلم من مساهم

---698سداد قرض مساهم

--339149فائدة مستحقة

1٫0376٫095--

لتوشو كوربوريشن

222938سداد مصاريف

كاهرابيل اف.زد.اي

--4٫466-قرض مستلم من مساهم

---523سداد قرض مساهم

--7-سداد مصاريف

--254113فائدة مستحقة

7774٫586--

انترناشيونال باور اس.ايه

7811سداد مصاريف

اينجل انفيست انترناشيونال اس.ايه

2128--سداد مصاريف
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

األطراف ذات العالقة )تابع(  .23

تعامالت )تابع(  

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

شركة كاهرابيل للتشغيل والصيانة عمان ش.م.م

32---سداد مصاريف

سويز انترناشيونال اس.ايه.اس

--4٫466-قرض مستلم من مساهم

---523سداد قرض مساهم

18917سداد مصاريف

38515٫04546٫862-تكاليف الهندسة والشراء واإلنشاء

--254113فائدة مستحقة

7784٫97215٫05446٫879

تعامالت:

شركة دبليو جي تاول ش.م.م

---194سداد قرض مساهم

359-سداد مصاريف

93744445فائدة مستحقة

287774954

سويز انترناشيونال ش.م.م

-2٫6282٫7491٫361تكاليف تشغيل )رسوم السعة ورسوم تشغيل مختلفة(

تراكتيبيل انجنيرنج اس.ايه )فرع دبي(

--5-سداد مصاريف

شركة أس أم إن بركاء للطاقة ش.م.ع.م

-111سداد مصاريف

مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين

145172191120رواتب موظفين ومنافع
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األدوات المالية  .24

إفصاحات أخرى  

يتم تقييم األصول المالية لمعرفة إنخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير كما هو مبين في إيضاح رقم 3.  

يعتمد تصنيف األصول المالية على الغرض الذي تم شراء األصول المالية من أجله. تحدد اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج المبدئي.  

تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدامها لأدوات المالية:  

مخاطر االئتمان  

مخاطر السيولة   

مخاطر السوق   

تركــز إدارة المخاطــر الشــاملة للشــركة علــى عــدم القــدرة علــى التنبــؤ باألســواق التــي مــن المحتمــل أن تتعــرض لهــا وتســعى إلــى تقليــل اآلثــار   
الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة. يتحمــل مجلــس إدارة الشــركة المســؤولية العامــة عــن وضــع إطــار إدارة مخاطــر الشــركة واإلشــراف 

عليــه.

تتم إدارة المخاطر من أجل تحديد وتقييم وتخفيف ورصد المخاطر المالية.  

مخاطر اإلئتمان  

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة للشــركة إذا أخفــق العميــل أو الطــرف المقابــل ألداة ماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة وتنشــأ   
بشــكل أساســي مــن الذمــم المدينــة مــن العمــالء.

تقتصــر المخاطــر المحتملــة فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة القبــض علــى قيمتهــا الدفتريــة حيــث تقــوم اإلدارة بإنتظــام بمراجعــة هــذه األرصــدة   
المشــكوك فــي تحصيلهــا.

تمثل القيمة الدفترية لأصول المالية الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان. كان التعرض لمخاطر اإلئتمان في تاريخ التقرير عن:  

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

معدلمعدلمعدل

أدوات مالية غير مشتقة

1٫5912٫3927٫6073ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2٫3473٫3395٫499646نقد لدى البنك

3٫9385٫37113٫106649

كان التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينة في تاريخ التقرير مستحًقا بالكامل من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.  

ال يوجد انخفاض في قيمة الذمم المدينة في تاريخ التقرير.  

يتــم اســتخدام حســاب المخصــص فيمــا يتعلــق بالذمــم المدينــة لتســجيل خســائر انخفــاض القيمــة مــا لــم تقتنــع الشــركة بعــدم إمكانيــة اســترداد   
ــل حســاب المخصــص. ــل لالســترداد مقاب ــذي يعتبــر غيــر قاب ــغ ال ــة ، يتــم شــطب المبل ــغ المســتحق ؛ فــي هــذه المرحل المبل
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مخاطر السيولة  

مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي مواجهــة الشــركة لصعوبــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. يتمثــل نهــج الشــركة   
فــي إدارة الســيولة فــي التأكــد ، قــدر اإلمــكان ، مــن أنــه ســيكون لديهــا ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها ، فــي ظــل الظــروف 
العاديــة والظــروف المجهــدة ، دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة بســمعة الشــركة. تــم وصــف وصــول الشــركة إلــى التســهيالت االئتمانية 

فــي إيضاحــات أرقــام 12 و 13 و 16.

فيما يلي تواريخ االستحقاق غير المخصومة لإلتزامات المالية في تاريخ التقرير.  

القيمة 31 ديسمبر 2020
الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية

حتى سنة 
واحدة

 1 إلى
5 سنوات

أكثر من 
5 سنوات

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

84٫184116٫2177٫03631٫90377٫278قرض طويل ألجل

13٫71218٫0604٫2617٫1576٫642قرض المساهمين

6151٫566531681٫345إلتزامات اإليجار

--1٫8631٫8631٫863ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

100٫374137٫70613٫21339٫22885٫265

31 ديسمبر 2019 - معدل

87٫775124٫4537٫19826٫48190٫774قروض طويلة ألجل

18٫54023٫5562٫8199٫04711٫690قرض المساهمين

6311٫619531681٫398إلتزامات اإليجار

--2٫6902٫6902٫690ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

109٫636152٫31812٫76035٫696103٫862

31 ديسمبر 2018 - معدل

91٫303130٫6997٫28633٫11090٫303قروض طويلة ألجل

3381٫316-1٫6541٫654قرض المساهمين

6451٫671521681٫451إلتزامات اإليجار

--14٫87214٫88814٫888قرض تجسيري

--9٫4909٫4909٫490ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

117٫964158٫40231٫71633٫61693٫070

31 ديسمبر 2017 - معدل

34٫00596٫393)16٫468(73٫936113٫930قروض طويلة ألجل

3381٫316-1٫6541٫654قرض المساهمين

-14٫888-14٫85214٫888قرض تجسيري

--4٫0774٫0774٫077ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

94٫519134٫549)12٫391(49٫23197٫709
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مخاطر السوق  

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر التغيــرات فــي أســعار الســوق ، مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة وأســعار األســهم ، والتــي ســتؤثر   
علــى دخــل الشــركة أو قيمــة مــا تمتلكــه مــن أدوات ماليــة. الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن 

ــد علــى المخاطــر. ــة ، مــع تحســين العائ معاييــر مقبول

مخاطر العمالت  

تنشــأ مخاطــر الصــرف األجنبــي عندمــا تكــون المعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو األصــول أو الخصــوم المدرجــة منفــذة بعملــة ليســت العملــة   
للشــركة. الوظيفيــة 

الشــركة معرضــة لمخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة عــن التعــرض للعمــالت بشــكل أساســي فيمــا يتعلــق بالــدوالر األمريكــي. مخاطــر   
العمانــي. بالريــال  فعليــً  مربــوط  األمريكــي  الــدوالر  أن  حيــث  ضئيلــة  األجنبيــة  العمــالت 

مخاطر معدل الفائدة  

في نهاية فترة التقرير ، كانت أسعار الفائدة لأدوات المالية للشركة التي تحمل فائدة كما يلي:  

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

أدوات تحمل معدل فائدة متغير

64٫33067٫14769٫92156٫522قروض طويلة األجل - الشريحة أ

أدوات تحمل معدل فائدة ثابت

21٫44322٫38323٫30719٫471قروض طويلة األجل - الشريحة ب

13٫71318٫5401٫6541٫654قرض المساهمين

14٫87214٫852--قرض تجسيري

35٫15640٫92339٫83335٫923

قــروض الشــركة ذات معــدل الفائــدة المتغيــر معرضــة للتغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. قامــت الشــركة بالتحــوط مــن مخاطــر أســعار   
المغطــاة: الفائــدة  لمصاريــف  المئويــة  النســبة  يلــي  فيمــا  الفائــدة.  أســعار  خــالل مقايضــات  مــن  هــذه  الفائــدة 

الفائدة على القروض طويلة األجل - الشريحة أ  

نسبة التغطية %الفترة

390 مارس 2016 - 1 ابريل 2019

170 ابريل 2019 - 1 أغسطس 2019

1100 أغسطس 2019 - 30 سبتمبر 2021

70 30 سبتمبر 2021 - 31 مارس 2026

65من 1 ابريل 2026

تحليل حساسية القيمة العادلة ألدوات تحمل معدل فائدة ثابت  

ــك ، فــإن التغيــر فــي أســعار  ــاح أو الخســائر. لذل ــة مــن خــالل األرب ــت بالقيمــة العادل ال تحتســب الشــركة أي أصــول والتزامــات ماليــة ذات معــدل ثاب  
لــن يؤثــر علــى األربــاح أو الخســائر. الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر 
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تحليل حساسية التدفقات النقدية ألدوات تحمل معدل فائدة متغير  

قامــت الشــركة بالتحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة هــذه بنســبة 100% مــن خــالل مبــاددالت أســعار الفائــدة للفتــرة مــن 1 أغســطس 2019 إلــى 30   
ســبتمبر 2021. لذلــك ، فــإن التغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر لــن يؤثــر علــى األربــاح أو الخســائر.

القيمة العادلة لألدوات المالية  

تــرى اإلدارة أن القيمــة العادلــة لأصــول واإللتزامــات الماليــة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمهــا الدفتريــة كمــا هــو موضــح فــي البيانــات الماليــة   
فــي تاريــخ التقريــر.

يقــدم الجــدول التالــي تحليــاًل لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها بعــد اإلدراج المبدئــي بالقيمــة العادلــة ، مجمعــة فــي المســتويات مــن 1 إلــى 3 بنــاًء   
علــى الدرجــة التــي يمكــن عندهــا مالحظــة القيمــة العادلــة.

قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة ألصول أو إلتزامات المستوى 1
مماثلة.

قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من المدخالت بخالف األسعار المدرجة المدرجة في المستوى 1 والتي يمكن المستوى 2
مالحظتها لأصل أو االلتزام ، إما بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي المشتقة من األسعار(.

قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من تقنيات التقييم التي تتضمن مدخالت لأصل أو اإللتزام التي ال تستند إلى المستوى 3
بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )المدخالت غير القابلة للرصد(.

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

المستوى 2

-4٫4691٫697417مبادالت أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط )إلتزامات(

ال توجــد أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ التقريــر. عــالوة علــى ذلــك ، لــم تكــن هنــاك تحويــالت بيــن المســتوى 1 والمســتوى 2 والمســتوى 3   
خــالل الفتــرة.

األدوات المالية المشتقة الضمنية  

تحتوي االتفاقيات التالية على أدوات مالية مشتقة ضمنية:  

تحتــوي إتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة بيــن الشــركة والشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى أدوات ماليــة مشــتقة ضمنيــة فــي معادلــة   
التســعير التــي تعــدل معــدالت الرســوم لكــي تعكــس التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت بالــدوالر األمريكــي / ريــال عمانــي والتغيــرات فــي مؤشــر 

األســعار األمريكــي وأســعار مؤشــر عمــان.

تحتــوي إتفاقيــة التشــغيل والصيانــة علــى أدوات ماليــة مشــتقة ضمنيــة فــي صيغــة التســعير تقــوم بتعديــل المدفوعــات لكــي تعكــس التغيــرات   
فــي أســعار صــرف العمــالت بالــدوالر األمريكــي / ريــال عمانــي والتغيــرات فــي أســعار المؤشــر األمريكــي وأســعار مؤشــر عمــان.

ال يتــم فصــل هــذه األدوات الماليــة المشــتقة الضمنيةعــن العقــد المضيــف ، واتفاقيــة شــراء الميــاه وإتفاقيــة التشــغيل والصيانــة ، وال يتــم   
إحتســابها كأدوات ماليــة مشــتقة قائمــة بذاتهــا ، حيــث تعتقــد اإلدارة أن الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر المرتبطــة بــاألدوات الماليــة المشــتقة 

الضمنيــة ترتبــط إرتباطــً وثيقــً بتلــك الخاصــة بالعقــود المضيفــة.

إدارة رأس المال  

يتكــون رأســمال الشــركة مــن رأس المــال المدفــوع واألربــاح المحتجــزة واحتياطــي التحــوط. تتمثــل أهــداف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال فــي حمايــة   
قــدرة الشــركة علــى االســتمرار وفقــً لمبــدا اإلســتمرارية وتحقيقمنفعــة ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن. تتمثــل سياســة اإلدارة فــي الحفــاظ علــى قاعــدة 
رأســمالية قويــة للحفــاظ علــى التطويــر المســتقبلي لأعمــال. متطلبــات رأس المــال منصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة 

عمــان واتفاقيــات القــروض.
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إلتزام التشغيل والصيانة  

وفًقــا إلتفاقيــة التشــغيل والصيانــة ، ســوف تقــوم شــركة ســويز ش.م.م بتشــغيل وصيانــة محطــة الشــركة حتــى 31 مــارس 2038. بموجــب إتفاقيــة   
التشــغيل والصيانــة ، ينبغــي علــى الشــركة دفــع رســوم تشــغيل ثابتــة وفقــً لتوافرهــا.

الحد األدنى للدفعات المستقبلية بموجب إتفاقية التشغيل والصيانة هو كما يلي:  

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

2٫3521٫9661٫865686مستحق خالل سنة واحدة

10٫69710٫39012٫09611٫343مستحق بعد سنة وخالل خمس سنوات

39٫90242٫56042٫56045٫178مستحق بعد خمس سنوات

52٫95154٫91656٫52157٫207

26.  ترتيبات عقد اإليجار التشغيلي حيث تعمل الشركة كمؤجر

كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم 1 مــن هــذه البيانــات الماليــة ، فقــد أبرمــت الشــركة إتفاقيــة لشــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه 
علــى أســاس التوافــر. كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم 4 ، قــررت اإلدارة أن إتفاقيــة شــراء الميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مغطــاة 
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16عقــود اإليجــار ويمثــل هــذا الترتيــب مــن حيــث الجوهــر عقــد إيجــار تشــغيلي بموجــب معيــار التقاريــر 

الماليــة الدوليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار. تنتهــي اإلتفاقيــة بعــد 20 عامــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المقــرر فــي 1 أبريــل 2018.

فيما يلي إجمالي الحد األدنى من مستحقات اإليجار المستقبلية المتوقع إستالمها بموجب إتفاقية شراء المياه:  

2020201920182017

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

11٫58911٫60011٫3406٫982مستحق خالل سنة واحدة

59٫03146٫93058٫18657٫698مستحق بعد سنة وخالل خمس سنوات

146٫667166٫774170٫493182٫321مستحق بعد خمس سنوات

217٫287225٫304240٫019247٫001

27.  تسويات الفترة السابقة

فــي الفتــرة الحاليــة ، أعــادت اإلدارة تقييــم قابليــة تطبيــق معيــار لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 12- ترتيبــات إمتيــاز الخدمــة   
وتوصلــت إلــى أن معيــار لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 12لــم يعــد قابــاًل للتطبيــق علــى الترتيــب حيــث أن الحصــة المتبقيــة 
تتحملهــا الشــركة وليــس الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. يأخــذ العمــر اإلنتاجــي التقديــري للمصنــع البالــغ 40 عامــً فــي اإلعتبــار حــق 
الشــركة فــي تمديــد عقــد إيجــار األرض بموجــب إتفاقيــة حــق اإلنتفــاع لمــدة إضافيــة تبلــغ 25 عامــً. باإلضافــة إلــى ذلــك ، ســيكون للقيمــة المتبقيــة 
لأصــول قيمــة كبيــرة عنــد إبــرام اتفاقيــة شــراء الميــاه وســتكون الشــركة قــادرة علــى االســتمرار فــي تحقيــق إيــرادات مــن خــالل توفيــر الميــاه مــع 
ــار أســبقية الســوق  ــك ، أخــذت اإلدارة فــي االعتب ــاه والطاقــة فــي عمــان. عــالوة علــى ذل ــر قطــاع المي مراعــاة الخطــط المســتقبلية للحكومــة لتحري
ــاه وتوليــد الطاقــة األخــرى. ــاه فــي الصناعــة مــن قبــل شــركات المي ــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والمي للمعالجــة المحاســبية للعقــود المماثل

بنــاًء علــى تقييــم اإلدارة ، تعتبــر اتفاقيــة شــراء الميــاه والميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بمثابــة عقــد إيجــار فــي ســياق   
معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 وقــد تــم تصنيفهــا علــى أنهــا عقــد إيجــار تشــغيلي بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 نظــرًا ألن 
المخاطــر والمزايــا الهامــة المرتبطــة بملكيــة المحطــة تقــع علــى عاتــق الشــركة وليــس الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. وقــد أدى ذلــك 
إلــى إعــادة تصنيــف تكلفــة المحطــة مــن األصــول الماليــة إلــى الممتلــكات واآلالت والمعــدات. هــذا التعديــل لــه أيًضــا تأثيــر متزامــن علــى تقديــرات 
التــزام إزالــة األصــول وحــق االســتخدام التــي تــم تعديلهــا أيًضــا وفًقــا لذلــك. عــالوة علــى ذلــك ، قامــت الشــركة بتعديــل القيمــة الدفتريــة لقــرض 
المســاهمين الــذي يحمــل معــدل فائــدة أعلــى مــن ســعر الســوق بأثــر رجعــي فــي الفتــرة الحاليــة إلدراج هــذه القــروض بالقيمــة العادلــة التــي تــم 

تســجيلها ســابًقا بإجمالــي قيمتهــا.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

27.  تسويات الفترة السابقة )تابع(

وبنــاًء علــى ذلــك ، فقــد تــم احتســاب تعديــالت الفتــرة الســابقة بأثــر رجعــي مــن خــالل إعــادة بيــان البيانــات الماليــة للفتــرة الســابقة وفًقــا لمتطلبــات   
ــرات المحاســبية واألخطــاء. فيمــا يلــي تأثيــر تعديــالت الفتــرة  المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 8 ، السياســات المحاســبية والتغيــرات فــي التقدي

الســابقة علــى البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 و 31 ديســمبر 2018 و 31 ديســمبر 2017 علــى كل بنــد مــن البنــود:

تم اإلفصاح عنها 
أصليًا

أثر تعديالت الفترة 
السابقة

المعدلة

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

بيان المركز المالي

31 ديسمبر 2019

4106٫950106٫954ممتلكات وأالت ومعدات

-)103٫276(103٫276اصول مالية

466153619اصول عقد اإليجار

2٫6391082٫747ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

25518273اصول الضريبة المؤجلة

)631()156()475(إلتزامات اإليجار

)1٫135()399()736(مخصص إلتزام إزالة األصول

)1٫663()1٫663(-إلتزام الضريبة المؤجلة

)2٫690()416()2٫274(ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

)18٫540()1٫581()16٫959(قرض المساهم

-208)208(إلتزام ضريبة الدخل

1٫9981٫998-إحتياطي قرض المساهم

)2٫566()1٫944()622(أرباح محتجزة

199



شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

27.  تسويات الفترة السابقة )تابع(

تم اإلفصاح عنها 
أصليًا

أثر تعديالت الفترة 
السابقة

المعدلة

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

بيان المركز المالي

31 ديسمبر 2018

38110٫186110٫224ممتلكات وأالت ومعدات

-)106٫305(106٫305اصول مالية

645645-اصول عقد اإليجار

63770اصول الضريبة المؤجلة

7٫707207٫727ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

)1٫654(124)1٫778(قرض المساهم

)645()645(-إلتزامات اإليجار

)1٫064()438()626(مخصص إلتزام إزالة األصول

)888()620()268(إلتزام الضريبة المؤجلة

)9٫490()507()8٫983(ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

)67(139)206(إلتزام ضريبة الدخل

)167()40()127(اإلحتياطي القانوني

)3٫712()2٫566()1٫146(أرباح محتجزة

بيان المركز المالي

31 ديسمبر 2017

95٫31695٫316-أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

-)95٫010(95٫010أصول مالية

)1٫014()467()547(مخصص إلتزام إزالة األصول

)4٫077()80()3٫997(ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

)1٫654(80)1٫734(قرض المساهم

-20)20(إلتزام ضريبة الدخل

-14)14(اإلحتياطي القانوني

-127)127(أرباح محتجزة
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

27.  تسويات الفترة السابقة )تابع(

تم اإلفصاح عنها 
أصليًا

أثر تعديالت الفترة 
السابقة

المعدلة

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

8٫9328٫07117٫003إيرادات

-)385(385إيرادات إنشاء

-385)385(تكلفة إنشاء

)10٫989()3٫262()7٫727(تكلفة تشغيل

)525(35)560(مصاريف عمومية وإدارية

6)54(60إيرادات أخرى

)4٫327()4٫492(165تكلفة تمويل )بالصافي(

)1٫032()824()208(الضريبة

136)526(662ربح السنة

)2٫468()526()1٫942(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

4٫9605٫28510٫245إيرادات

-)14٫725(14٫725إيرادات إنشاء

-14٫725)14٫725(تكلفة إنشاء

)5٫886()1٫777()4٫109(تكلفة تشغيل

)307(1)308(مصاريف عمومية وإدارية

1052٫4742٫579إيرادات أخرى

)2٫073()2٫763(690تكلفة تمويل )بالصافي(

)679()473()206(الضريبة

1٫1322٫7473٫879ربح السنة

1٫7042٫7474٫451إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

---إيرادات

-)45٫950(45٫950إيرادات إنشاء

-45٫950)45٫950(تكلفة إنشاء

---تكلفة تشغيل

---مصاريف عمومية وإدارية

---إيرادات أخرى

-)131(131تكلفة تمويل )بالصافي(

-20)20(الضريبة

-)111(111ربح السنة

)765()112()653(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

27.  تسويات الفترة السابقة )تابع(

تم اإلفصاح عنها 
أصليًا

أثر تعديالت الفترة 
السابقة

المعدلة

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

7٫1826٫096)1٫086(صافي النقد من أنشطة التشغيل

12)7٫685(7٫697صافي النقد من أنشطة اإلستثمار

)8٫268(503)8٫771(صافي النقد من أنشطة التمويل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

7٫8455٫793)2٫052(صافي النقد من أنشطة التشغيل

)16٫634()9٫667()6٫967(صافي النقد من أنشطة اإلستثمار

13٫8721٫82215٫694صافي النقد من أنشطة التمويل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

)3٫316(1٫053)4٫369(صافي النقد من أنشطة التشغيل

)49٫333()3٫347()45٫986(صافي النقد من أنشطة اإلستثمار

49٫7392٫29452٫033صافي النقد من أنشطة التمويل

28.  الموافقة على البيانات المالية

تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة والمصادقة على إصدارها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 مارس 2021.  
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نشرة إصدار أسهم

شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.م

التقرير والقوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.م 

التقرير والقوائم المالية

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

الصفحة

205تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

206-208تقرير مدقق الحسابات المستقل

209قائمة المركز المالي

210قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

211قائمة التغيرات في حقوق الملكية

212قائمة التدفقات النقدية

213-241إيضاحات حول القوائم المالية
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نشرة إصدار أسهم

205



206



نشرة إصدار أسهم
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نشرة إصدار أسهم

قائمة المركز المالي 
كما في 30 يونيو 2021 

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيإيضاح

األصول

األصول غير المتداولة

103٫717 5102٫102ممتلكات وآالت ومعدات

593 600 6أصول حق االستخدام

 104٫310 102٫702إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

 1٫890  1٫964 8ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 2٫347  2٫649 9النقد والنقد المعادل

 4٫237  4٫613 إجمالي األصول المتداولة

108٫547 107٫315إجمالي األصول

رأس المال واالحتياطيات

 500  7٫552 10رأس المال

 167  251 11احتياطي قانوني

 2٫790  3٫618 أرباح محتجزة

 )3٫744( )1٫733(7احتياطي التحوط

 892  815 احتياطي قرض المساهم

 605  10٫503 إجمالي حقوق الملكية

 80٫427  78٫617 12قرض طويل األجل

10٫002  6٫141 13قرض المساهمون

 4٫469  2٫070 7معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط

 603  574 14التزامات عقد إيجار

 13  15 مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 1٫211  1٫281 15مخصص التزام إيقاف التشغيل

 1٫875  2٫038 21التزام ضريبة مؤجلة

98٫600 90٫736إجمالي االلتزامات غير المتداولة

3٫757  3٫621 12الجزء المتداول من قرض طويل األجل

3٫710  405 13الجزء المتداول من قرض المساهمين

12    52 14الجزء المتداول من التزامات عقد اإليجار

1٫863  1٫998 16ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

9٫342  6٫076 إجمالي االلتزامات المتداولة

107٫942  96٫812 إجمالي االلتزامات

108٫547  107٫315 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

المدير المالي              الرئيس التنفيذي                     

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

30 يونيو 2021
 )غير مدققة(
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيإيضاح

8٫339 8٫985 17اإليرادات

)5٫260( )6٫111(18تكاليف التشغيل

3٫079 2٫874 إجمالي األرباح

)175( )194(19مصاريف عمومية وإدارية

1 28 إيرادات أخرى

2٫905 2٫708 الربح من التشغيل

)2٫445( )2٫074(20تكاليف تمويل

460 634 الربح قبل الضريبة

)451( 201 21مصروف ضريبة الدخل

8359صافي ربح الفترة 

الدخل الشامل اآلخر

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقً إلى األرباح أو الخسائر :

)3٫834(72٫011التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

)3٫825(2٫846إجمالي الربح الشامل / )الخسارة الشاملة( للفترة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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نشرة إصدار أسهم

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

رأس المال
احتياطي 

أرباح محتجزةقانوني
احتياطي 

التحوط

 احتياطي
قرض 

المساهم
اإلجمالي

حقوق الملكية

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

)207()1٫998()1٫442(5001672٫566في 1 يناير 2020

9--9--صافي ربح الفترة )غير مدقق(

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من 
ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال 
)3٫834(-)3٫834(---للتغيرات في القيمة العادلة

)3٫825(-)3٫834(9--إجمالي الدخل الشامل )غير مدقق(

المحول من احتياطي قرض المساهمون 
3٫2593٫236-)23(--إلى األرباح المحتجزة

)796(1٫261)5٫276(5001672٫552في 30 يونيو 2020 (غير مدققة)

892605)3٫744(5001672٫790في 1 يناير 2021  

835--835--صافي ربح الفترة

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من 
ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء الفعال 
2٫011-2٫011---للتغيرات في القيمة العادلة

 2٫846  -    2٫011  835 إجمالي الدخل الشامل

7٫052----7٫052الزيادة في رأس المال

---)84(84-المحول إلى االحتياطي القانوني

المحول من احتياطي قرض المساهمون 
-)77(-77--إلى األرباح المحتجزة

 10٫503  815  )1٫733( 3٫618  251  7٫552 في 30 يونيو 2021

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

 )غير مدققة(30 يونيو 2021
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

634460ربح الفترة قبل الضريبة

تسويات لـ:

 3  2    مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

 37  70    إلغاء الفائدة على تكلفة إيقاف التشغيل

 1٫620  1٫618    استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 13  13    إطفاء أصول حق االستخدام

 19  19    مصروف الفائدة المحمل على التزام عقد إيجار

 83  82 إطفاء تكلفة تمويل مؤجل

 1٫386  886 فائدة على قرض طويل األجل

 331  741 تسوية مبادلة معدل الفائدة

 505  298 فائدة على قرض المساهم

 83  )24(   الجزء غير الفعال للتحوط 

4٫3394٫540التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

 )829( )74(ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 529  245 ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

4٫5104٫240التدفقات النقدية من التشغيل

)206(-ضريبة الدخل المدفوعة

4٫5104٫034صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

-)3(شراء نظم تكنولوجيا المعلومات ومعدات مكتبية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)1٫855( )2٫028(قروض طويلة األجل - مدفوعة

)1٫308( )912(فائدة على قروض طويلة األجل 

)139( )743(تسوية مبادلة معدل الفائدة

)1٫474( )192(قرض المساهمون

)829( )278(فائدة محملة على قرض المساهمون

)52()52(سداد التزامات عقد إيجار

)5٫657()4٫205(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)1٫623(302صافي التغير في النقد والنقد المعادل 

2٫3473٫339النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

2٫6491٫716النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة )إيضاح 9(

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

ــر 2016 بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة  شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م )"الشــركة"( هــي شــركة مســاهمة مقفلــة تأسســت فــي 21 يناي  
العمانــي. تتمثــل أهــداف الشــركة فــي اإلســتحواذ علــى وتطويــر وتمويــل وتصميــم وإنشــاء وإمتــالك وتشــغيل وصيانــة محطــة تحليــة الميــاه فــي 

بــركاء فــي ســلطنة عمــان. إن عنــوان مكتــب الشــركة المســجل هــو ص.ب. 252، الرمــز البريــدي 103، القــرم، بوشــر، مســقط، ســلطنة ُعمــان.

وافــق مســاهمو شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م. علــى تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عامــة وذلــك فــي   
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــد فــي 31 مايــو 2021. وبالتالــي، فــإن الشــركة بصــدد تقديــم طلــب إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال 
للموافقــة علــى مقتــرح إصــدار أســهم فــي االكتتــاب العــام. كمــا فــي 30 يونيــو 2021، فــي انتظــار الحصــول علــى موافقــات الســلطات الرقابيــة الالزمــة 

إلتمــام عمليــة التحويــل.

االتفاقيات الرئيسية  1-1

اتفاقية شراء المياه  

اتفاقيــة شــراء الميــاه المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمــدة 20 عامــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المحــدد،   
علــى النحــو الــوارد فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه.

إلتزام شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.م  

تقــوم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م وفقــً التفاقيــة شــراء الميــاه ببيــع أو توصيــل الميــاه المنتجــة فــي محطــة تحليــة الميــاه فــي بــركاء   
إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. عــالوة علــى ذلــك، ســتدفع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه 

ش.م.ع.م مقابــل الســعة المائيــة المتاحــة وشــراء ناتــج الميــاه الــذي يتــم تســليمه.

خــالل فتــرة اإلنشــاء، يتعيــن علــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م إنشــاء مرافــق تحليــة ميــاه البحــر )"المحطــة"(، بمــا يتوافــق تمامــً مــع شــروط   
ــاه واإلمتثــال بالمتطلبــات المعمــول بهــا خــالل فتــرة اإلنشــاء. اتفاقيــة شــراء المي

باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يجــوز لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م إزالــة أو إيقــاف تشــغيل أو تفكيــك أو اســتبدال أو تغييــر أو تعديــل أو تعديــل   
أي جــزء مــن المحطــة قــد يؤثــر علــى التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه.

إنهاء االتفاقية  

يحــق للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه مــن خــالل تقديــم إخطــار كتابــي إلــى شــركة تطويــر األعمــال فــي حالــة   
إفــالس شــركة تطويــر األعمــال، بســبب تقصيــر جوهــري أو بشــروط أخــرى كمــا هــو مذكــور فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه.

اتفاقية األرض  

تــم توقيــع اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع لموقــع المحطــة بتاريــخ 2 مــارس 2016 مــع وزارة اإلســكان لمنــح الحــق الحصــري فــي إســتخدام واإلســتفادة مــن   
تنفيذهــا. تاريــخ  مــن  ســنة   25 مدتهــا  أوليــة  لفتــرة  الموقــع  مســاحة 

المشتريات الهندسية وعقد البناء  

تــم توقيــع عقــد المشــتريات الهندســية والبنــاء بنظــام تســليم المفتــاح بتاريــخ 3 مــارس 2016 مــع شــركة ديجريمونــت اس.ايــه.اس لتنفيــذ أعمــال   
الهندســة والمشــتريات والبنــاء لمحطــة بــركاء لتحليــة الميــاه.

عقد التشغيل والصيانة  

تــم توقيــع عقــد التشــغيل والصيانــة بتاريــخ 3 مــارس 2016 مــع شــركة شــركة ديجريمونــت ميــدل ايســت ش.م.م لمــدة 20 عامــً إعتبــارًا مــن تاريــخ 1   
أبريل 2018. 
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة     .2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة سارية المفعول للسنة الحالية      1-2

طبقــت الشــركة، فــي الفتــرة الحاليــة، جملــة مــن التعديــالت األخــرى الــواردة أدنــاه مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة والتفســيرات الصــادرة   
مــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة التــي يســري مفعولهــا علــى الفتــرة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021. لــم ينتــج عــن تطبيــق 
ــاه. ــغ المفصــح عنهــا فــي هــذه القوائــم الماليــة والمدرجــة أدن ــر مــادي علــى اإلفصاحــات أو علــى المبال ــر الماليــة التاليــة أي أث المعاييــر الدوليــة للتقاري

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة   
رقــم 7 - إصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 16: إعفاءات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد - 19 بعد 30 يونيو 2021  

لم ينتج عن التعديالت أعاله أي أثر في القوائم المالية للشركة.  

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار لكنها غير سارية المفعول بعد   2٫2

لم تطبق الشركة بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية المفعول بعد:  

يسري مفعولها على الفترات المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
السنوية  التي تبدأ في أو بعد

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 17 قيــاس التزامــات التأميــن بقيمــة اإلنجــاز الحاليــة، ويوفــر 
أســلوب موحــد لقيــاس وعــرض كافــة عقــود التأميــن. وتهــدف هــذه المتطلبــات إلــى تحقيــق الغــرض 
مــن المحاســبة القائمــة علــى أســاس موحــد لعقــود التأميــن. يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

17 محــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 4 عقــود التأميــن كمــا فــي 1 ينايــر 2021.

1 يناير 2023

الدولــي  الماليــة ومعيــار المحاســبة  القوائــم   10 الماليــة  الدولــي للتقاريــر  المعيــار  تعديــالت علــى 
28 )االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة )2011( المتعلقــة بمعالجــة بيــع أو 

مســاهمة الموجــودات مــن مســتثمر إلــى الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك.

تأجيل تاريخ السريان ألجل 
غير مسمى. ما يزال التطبيق 

مسموًحا به.

1 يناير 2023تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 - تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة

1 يناير 2022تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 - إطار المفاهيم كمرجع

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16 - الممتلــكات واآلالت والمعــدات - عائــدات مــا قبــل 
االســتخدام المزمــع

1 يناير 2022

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 37 - العقــود المتوقــع خســارتها - تكلفــة الوفــاء 
بالعقــد

1 يناير 2022

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2020-2018
تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 1: تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
ألول مــرة، والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 األدوات الماليــة والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 

عقــود اإليجــار ومعيــار المحاســبة الدولــي 41 الزراعــة.

1 يناير 2022

1 يناير 2023تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة 2

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 12 الضريبــة المؤجلــة المتعلقــة باألصــول وااللتزامــات 
الناتجــة مــن المعامــالت الفرديــة

1 يناير 2023

1 يناير 2023تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 8 - تعريق التقديرات المحاسبية

يتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن يتــم تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة فــي القوائــم الماليــة للشــركة عندمــا تصبــح قابلــة   
للتطبيــق، وأن تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة قــد ال يكــون لــه تأثيــرًا جوهريــً علــى القوائــم الماليــة للشــركة فــي فتــرة 

التطبيق المبدئي.  
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بيان االلتزام  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية ومتطلبــات قانــون الشــركات   
التجاريــة لســنة 2019.

أساس اإلعداد  

تم إعداد القوائم المالية وفقً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.   

هــذه القوائــم الماليــة معروضــة بالريــال العمانــي )ر.ع( وهــو أيضــً عملــة البيئــة اإلقتصاديــة الرئيســية التيــت عمــل بها الشــركة )"العملة التشــغيلية   
وعملــة العــرض"(. تــم تقريــب جميــع المبالــغ ألقــرب ألــف، مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

السياسات المحاسبية الهامة  

السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة ملخصــة أدنــاه. كانــت هــذه السياســات متســقة منــذ الســنة الســابقة،   
بإســتثناء التغيــر فــي السياســة المحاســبية علــى النحــو المبيــن أدنــاه:

الممتلكات واآلالت والمعدات  

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة محــددة. تتضمــن التكلفــة   
ــة للمقابــل اآلخــر الممنــوح لشــراء أصــل فــي تاريــخ الحيــازة أو اإلنشــاء. يتــم اســتهالك كل  مبلــغ النقــد والنقــد المعــادل المدفــوع والقيمــة العادل
عنصــر مــن عناصــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بتكلفــة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتكلفــة اإلجماليــة للبنــد بشــكل منفصــل. تتــم رســملة المصروفات 
المتكبــدة الســتبدال عنصــر مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي يتــم احتســابها بشــكل منفصــل، بمــا فــي ذلــك نفقــات الفحــص واإلصــالح 

الشــامل.

تشــمل تكلفــة األصــول التــي يتــم تشــييدها ذاتًيــا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وتكاليــف االقتــراض ونســبة مناســبة مــن النفقــات العامــة   
ــة األصــول. العناصــر  وأي تكاليــف أخــرى تعــزى مباشــرة إلــى وضــع األصــول فــي حالــة صالحــة لالســتخدام المقصــود منهــا، وتكاليــف تفكيــك وإزال
واســتعادة الموقــع الــذي توجــد فيــه وتكاليــف االقتــراض المرســملة. يتــم تحديــد أربــاح وخســائر اســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أنهــا 
فــرق بيــن عائــدات المبيعــات والقيمــة الدفتريــة لأصــل ويتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تحميــل عمليــات اإلصــالح والتجديــد علــى 

ــح أو الخســارة عنــد تكبــد المصاريــف. حســاب الرب

االستهالك  

يتــم احتســاب االســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الممتلــكات والمعــدات )بخــالف األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ( علــى أســاس القســط الثابــت   
علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــّدر بعــد أخــذ القيمــة المتبقيــة لأصــول فــي االعتبــار ويتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح أو الخســائر. األعمــار اإلنتاجيــة 

المقــدرة لهــذا الغــرض هــي:

السنوات

40األعمال المدنية واإلنشائية

20 - 40المحطة واآلالت

40أنابيب

3أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمعدات المكتبية

3األثاث والتجهيزات

3معدات النقل

يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة وطريقــة االســتهالك والقيــم المتبقيــة للممتلــكات والمعــدات مــن قبــل اإلدارة فــي تاريــخ التقريــر وتعديلهــا إذا كان   
ذلــك مناســبً. تمــت رســملة الغشــاء وفالتــر الخرطوشــة واألدوات األخــرى إلــى جانــب العمــر اإلنتاجــي للمصنــع، حيــث ســيظل هــذا جــزًءا مــن المصنــع 

ــة عمــر المصنــع دون أي تكلفــة إضافيــة. حتــى نهاي

النفقات الالحقة  

تتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة ببنــود الممتلــكات والمعــدات. يتــم إدراج جميــع نفقــات   
ــف عنــد تكبدهــا. ــاح والخســائر كمصاري ــة األخــرى فــي األرب الصيان
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األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ   

يتــم قيــاس األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة وال يتــم اســتهالكها حتــى يتــم تحويلهــا إلــى إحــدى الفئــات المذكــورة أعــاله، والتــي تحــدث   
عندمــا يكــون األصــل جاهــًزا لالســتخدام المقصــود.

إنخفاض قيمة األصول غير المالية  

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لأصــول غيــر الماليــة للشــركة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. فــي   
حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لأصــل.

إن القيمــة القابلــة لالســترداد لأصــل هــي قيمتــه المســتخدمة وقيمتــه العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع، أيهمــا أكبــر. عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام،   
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات 

الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة باألصــل.

يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تزيــد عــن قيمتهــا المقــدرة القابلــة لالســترداد. يتــم االعتــراف بخســائر   
ــا عــن أي  ــر بحًث انخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي الفتــرات الســابقة فــي تاريــخ كل تقري
مؤشــرات علــى أن الخســارة قــد انخفضــت أو لــم تعــد موجــودة. يتــم إســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات 
المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده. يتــم إســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة 

ــم يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة. ــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا ل لأصــل القيمــة الدفتري

أصول حق اإلستخدام  

يتــم قيــاس اصــول حــق اإلســتخدام مبدئيــً بنــاءًا علــى المبلــغ األولــي إللتــزام اإليجــار المعــدل ألي مدفوعــات إيجــار تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء،   
باإلضافــة إلــى أي تكاليــف أوليــة مباشــرة متكبــدة وتقديــر لتكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو الســتعادة األصــل األساســي أو الموقــع الــذي 

ــز إيجــار مســتلمة. ــا أي حواف ــه، ناقًص يوجــد في

يتــم اســتهالك األصــول فــي وقــت مبكــر مــن نهايــة العمــر اإلنتاجــي ألصــل حــق االســتخدام أو مــدة اإليجــار باســتخدام طريقــة القســط الثابــت حيــث   
يعكــس ذلــك بشــكل وثيــق النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية. تشــمل مــدة عقــد اإليجــار الفتــرات التــي يغطيهــا خيــار 

ــد إذا كانــت الشــركة متأكــدة بشــكل معقــول مــن ممارســة هــذا الخيــار. التمدي

يتم عرض أصول حق اإلستخدام كبند منفصل في بيان المركز المالي.  

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تخفيــض أصــل حــق االســتخدام بشــكل دوري عــن طريــق خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، ويتــم تعديلــه لبعــض إعــادة   
ــزام اإليجــار. قيــاس الت

ال يتــم تضميــن اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي قيــاس التــزام اإليجــار وحــق اســتخدام األصــل. يتــم إدراج المدفوعــات   
ذات الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الحالــة التــي أدت إلــى تلــك المدفوعــات ويتــم تضمينهــا فــي بنــد "مصاريــف 

التشــغيل" فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

التزامات اإليجار  

يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار مبدئًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء، مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة   
المتضمــن فــي عقــد اإليجــار أو، إذا لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد هــذا المعــدل بســهولة، معــدل االقتــراض المتزايــد للشــركة. بشــكل عــام، 
تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض المتزايــد كمعــدل الخصــم، وهــو المعــدل الــذي يتعيــن علــى المســتأجر الفــرد دفعــه إلقتــراض األمــوال الالزمــة 

ــة. بشــروط وأمــن وشــروط مماثلــة. ــة مماثل للحصــول علــى أصــل بقيمــة مماثلــة ألصــول حــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصادي

يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم إعــادة قياســها عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي   
ــر الشــركة للمبلــغ المتوقــع أن يكــون  مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية الناشــئة عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل، إذا كان هنــاك تغييــر فــي تقدي

مســتحق الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة، أو إذا عدلــت الشــركة تقييــم مــا إذا كانــت ســتمارس خيــار الشــراء أو التمديــد أو اإلنهــاء.

يتــم عــرض إلتــزام عقــد اإليجــار كبنــد فــي بيــان المركــز المالــي. يتــم تضميــن التــزام عقــد اإليجــار، بعــد خصــم مصاريــف التمويــل، فــي االلتزامــات    
غيــر المتداولــة والمتداولــة. يتــم تخصيــص كل دفعــة إيجــار بيــن االلتــزام وتكلفــة التمويــل إلنتــاج معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي 

ــح أو الخســارة. ــل علــى الرب ــزام. يتــم تحميــل تكلفــة التموي لاللت
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الشركة كمؤجر  

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون الشــركة مؤجــًرا لهــا كعقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي. عندمــا تنقــل شــروط عقــد اإليجــار إلــى حــد كبيــر   
جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى المســتأجر، يتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي. يتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى عقــود 

اإليجــار التشــغيلية.

يتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة. يتــم إضافــة التكاليــف   
األوليــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لأصــل المؤجــر ويتــم إدراجهــا علــى أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

عندمــا يشــتمل العقــد علــى مكونــات اإليجــار وغيــر اإليجــار، تطبــق الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 لتخصيــص المقابــل بموجــب   
العقــد لــكل مكــون معتــرف بــه.

األدوات المالية  

األدوات المالية غير المشتقة  

اإلدراج والقياس المبدئي لأدوات المالية  

يتــم إدراج جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة مبدئيــً فــي تاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة.   
ــاح أو الخســائر،  ــة فــي األرب ــًدا، بالنســبة لبنــد غيــر مــدرج بالقيمــة العادل ــة زائ ــا بالقيمــة العادل ــي أو االلتــزام المالــي مبدئًي يتــم قيــاس األصــل المال

تكاليــف المعاملــة التــي يمكــن أن تنســب مباشــرة إلــى االســتحواذ أو اإلصــدار.

يتــم االعتــراف باألصــول وااللتزامــات الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة. األدوات الماليــة الرئيســية المســتخدمة مــن   
قبــل الشــركة، والتــي تنشــأ عنهــا مخاطــر األدوات الماليــة، هــي كمــا يلــي:

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى.   .1

النقد والنقد المعادل.   .2

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى، و   .3

اإلقتراضات.   .4

اإلدراج المبدئي لألصول المالية  

عنــد اإلدراج المبدئــي، يتــم تصنيــف األصــل المالــي علــى أنــه تــم قياســه علــى النحــو التالــي: التكلفــة المطفــأة؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات   
الشــاملة األخــرى - أدوات الديــن؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى - أدوات حقــوق الملكيــة؛ أو القيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب 

األرباح أو الخسائر. 

األصول المالية بالتكلفة المطفأة  

يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى كال الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو   
الخســائر:

إختبــار نمــوذج األعمــال: الهــدف مــن نمــوذج أعمــال الكيــان هــو االحتفــاظ باألصــل المالــي لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة )بــدالً مــن بيــع األداة   
قبــل اســتحقاقها التعاقــدي لتحقيــق تغيــرات قيمتهــا العادلــة(.

إختبــار خصائــص التدفقــات النقديــة: تــؤدي الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط   
القائــم. األساســي  المبلــغ  علــى  والفائــدة  األساســي  المبلــغ  مدفوعــات 

يتــم تصنيــف األصــول الماليــة للشــركة كموجــودات ماليــة بالتكلفــة المطفــأة. ال يوجــد لــدى الشــركة موجــودات ماليــة مصنفــة كموجــودات ماليــة   
مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر.
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األدوات المالية )تابع(  

األدوات المالية غير المشتقة )تابع(  

اإلدراج المبدئي لاللتزامات المالية  

يتــم تصنيــف االلتزامــات الماليــة بأنهــا مقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو الخســائر. يتــم تصنيــف األصــول   
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو الخســائر إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة، أو كانــت مشــتقة أو تــم تصنيفهــا 

علــى هــذا النحــو عنــد اإلدراج المبدئــي.

ال يوجد لدى الشركة التزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية  

تلغــي الشــركة االعتــراف بااللتزامــات الماليــة فقــط عنــد إبــراء ذمــة التزامــات الشــركة أو إلغائهــا أو انتهــاء صالحيتهــا. يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة   
الدفتريــة لإلتــزام المالــي غيــر المــدرج والمقابــل المدفــوع والمســتحق الدفــع فــي األربــاح أو الخســائر.

عندمــا تتبــادل الشــركة مــع المقــرض الحالــي أداة ديــن بأخــرى بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، يتــم احتســاب هــذا التبــادل علــى أنــه إطفــاء   
االلتــزام المالــي األصلــي واالعتــراف بالتــزام مالــي جديــد. وبالمثــل، فــإن الشــركة مســؤولة عــن تعديــل جوهــري لشــروط التــزام قائــم أو جــزء منــه 
كســداد لاللتــزام المالــي األصلــي واالعتــراف بالتــزام جديــد. مــن المفتــرض أن تختلــف الشــروط اختالًفــا جوهرًيــا إذا كانــت القيمــة الحاليــة المخصومــة 
للتدفقــات النقديــة بموجــب الشــروط الجديــدة، بمــا فــي ذلــك أي رســوم مدفوعــة صافيــة مــن أي رســوم مســتلمة ومخصومــة باســتخدام المعــدل 
الفعلــي األصلــي، تختلــف بنســبة 10 فــي المائــة علــى األقــل عــن القيمــة الحاليــة المخصومــة قيمــة التدفقــات النقديــة المتبقيــة للمطلوبــات الماليــة 
األصليــة. إذا لــم يكــن التعديــل جوهرًيــا، فــإن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام قبــل التعديــل؛ ويتــم االعتــراف بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات 

ــاح والخســائر األخــرى. ــة ضمــن األرب ــاح أو خســائر معدل ــة بعــد التعديــل فــي الربــح أو الخســارة كأرب النقدي

القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لأصول المالية  

يتــم قيــاس هــذه األصــول الحًقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة عــن طريــق خســائر   
انخفــاض القيمــة. يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة وانخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم االعتــراف 

بــأي مكســب أو خســارة مــن االســتبعاد فــي األربــاح أو الخســائر.

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة لحســاب التكلفــة المطفــأة لأصــل المالــي وتخصيــص إيــرادات الفوائــد علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة.    
معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم علــى النقــاط 
المدفوعــة أو المســتلمة والتــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وتكاليــف المعامــالت واألقســاط أو الخصومــات األخــرى( مــن خــالل 

العمــر المتوقــع لأصــل المالــي، أو، عنــد الضــرورة، فتــرة أقصــر.

القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لاللتزامات المالية  

يتــم الحًقــا قيــاس االلتزامــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي، إن أمكــن. طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة   
إحتســاب التكلفــة المطفــأة إللتــزام مالــي وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى الفتــرة ذات الصلــة. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي 
ً المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــالل العمــر المتوقــع لإلتــزام المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد اإلدراج المبدئــي. يخصــم فعليــ

يتــم إدراج مصاريــف الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم أيضــً أدراج أي أربــاح أو خســائر مــن اإلســتبعاد فــي   
األربــاح أو الخســائر.

إنخفاض قيمة األصول المالية  

ينطبــق نمــوذج انخفــاض قيمــة الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، مديونيــات أصــول العقــد   
ومديونيــات اإليجــار وإســتثمارات الديــون بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، ولكــن ليــس علــى االســتثمارات فــي أدوات حقــوق 

المعــادل. المدينــة والنقــد والنقــد  الذمــم  المطفــأة مــن  بالتكلفــة  الماليــة للشــركة  األصــول  الملكيــة. تتكــون 
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القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لأصول المالية )تابع(  

بموجب نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم قياس مخصص الخسارة على أي من األسس التالية:  

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا: وهــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التخلــف عــن الســداد المحتملــة فــي    -
غضــون 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر؛ و

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة: وهــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التخلــف عــن الســداد المحتملــة    -
علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.

تقيــس الشــركة مخصــص الخســارة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة، باســتثناء مــا يلــي، والتــي يتــم قياســها كخســائر   
إئتمانيــة متوقعــة لمــدة 12 شــهًرا:

األصول المالية التي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير؛ و   -

ــأداة الماليــة( بشــكل  ــزد فيهــا مخاطــر اإلئتمــان )أي مخاطــر التخلــف عــن الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع ل ــم ت ــل التــي ل أصــول التموي   -
المبدئــي. اإلدراج  منــذ  ملحــوظ 

المنهج المبسط  

تطبــق الشــركة منهجــً مبســطً مبســًطا لقيــاس الخســائر االئتمانيــة، والــذي يتطلــب إدراج مخصــص الخســارة المتوقعــة علــى مــدى العمــر للذمــم   
المدينــة دون وجــود عنصــر تمويلــي كبيــر.

فــي ظــل المنهــج المبســط، ليســت هنــاك حاجــة لرصــد الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان وســتكون الشــركة مطالبــة بقيــاس الخســائر   
األوقــات.  جميــع  فــي  الحيــاة  مــدى  المتوقعــة  اإلئتمانيــة 

األدوات المالية المشتقة  

تحتفــظ الشــركة بــأدوات ماليــة مشــتقة للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة. يتــم إدراج المشــتقات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد   
المشــتقات ويتــم قياســها الحًقــا بقيمتهــا العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة فــي األربــاح أو الخســائر علــى 
الفــور مــا لــم يتــم تخصيــص األداة المشــتقة وفعاليتهــا كأداة تحــوط، وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي الربــح أو الخســارة علــى طبيعــة 

عالقــة التحــوط.

يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي ؛ يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الســالبة كالتزامــات ماليــة. يتــم عــرض   
ــر مــن 12 شــهًرا وال ُيتوقــع تحقيقــه أو  ــأداة أكث ــخ االســتحقاق المتبقــي ل ــر متــداول إذا كان تاري ــزام غي ــر متــداول أو الت األداة المشــتقة كأصــل غي

تســويته خــالل 12 شــهًرا. يتــم عــرض المشــتقات األخــرى كأصــول متداولــة أو التزامــات متداولــة. 

تحوطات التدفقات النقدية  

يتــم إدراج الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحوطــات للتدفقــات النقديــة فــي حقــوق الملكيــة. يتــم   
االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر، كمــا هــو الحــال مــع أي ربــح أو خســارة مــن أي تحــوط 

يتجــاوز 100% مــن االلتــزام المرتبــط.

يتــم إعــادة تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا والمتراكمــة ســابًقا فــي حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة فــي الفتــرات التــي يتــم فيهــا االعتــراف   
الربــح أو الخســارة. بالبنــد المغطــى فــي 

يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط عندمــا تقــوم الشــركة بإلغــاء عالقــة التحــوط، أو عنــد انتهاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعها، أو إنهاؤها، أو ممارســتها،   
أو عندمــا تصبــح غيــر مؤهلــة لمحاســبة التحــوط.

رأس المال  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إظهــار التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلصــدار أســهم أو خيــارات عاديــة جديــدة فــي حقــوق   
الملكيــة كخصــم، بعــد خصــم الضريبــة، مــن العائــدات، كمــا يتــم عــرض األرصــدة األخــرى التــي تمثــل حصــة متبقيــة فــي صافــي أصــول الشــركة 

ضمــن حقــوق الملكيــة.
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القروض واإلقتراضات التي تحمل فوائد  

يتــم مبدئيــً إدراج القــروض بالقيمــة العادلــة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة. يتــم الحقــً قيــاس القــروض بالتكلفــة المطفــأة. يتــم حــذف   
القــروض مــن بيــان المركــز المالــي عنــد إبــراء الذمــة مــن االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيتــه. يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة لاللتزامــات الماليــة التــي تــم إطفاءهــا أو تحويلهــا إلــى طــرف آخــر والمقابــل المدفــوع، بمــا فــي ذلــك أي أصــول غيــر نقديــة محولــة 

أو التزامــات متحملــة، فــي األربــاح أو الخســائر كإيــرادات أو تكاليــف تمويــل أخــرى.

يتــم تصنيــف القــروض كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن لــدى الشــركة حــق غيــر مشــروط فــي تأجيــل تســوية اإللتــزام لمــدة 12 شــهًرا علــى األقــل   
بعــد فتــرة التقريــر.

تكاليف التمويل المؤجلة  

يتــم تأجيــل تكلفــة الحصــول علــى القــرض ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــروض المعنيــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم   
القــرض. مــن  المســحوب  المبلــغ  المتراكــم مقابــل  اإلطفــاء  المؤجلــة مطروًحــا منهــا  التمويــل  لتكاليــف  إجــراء مقاصــة 

منافع الموظفين  

يتــم إدراج االلتزامــات الخاصــة بالمســاهمات فــي خطــة التقاعــد ذات المســاهمة المحــددة للموظفيــن العمانييــن، وفًقــا لنظــام التأمينــات االجتماعية   
ــاح والخســائر عنــد تكبدهــا. ــي، كمصــروف فــي األرب العمان

يتــم تكويــن مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن بموجــب خطــة منافــع تقاعــد محــددة غيــر ممولــة وفقــً لقانــون العمــل   
ــة  ــرات الحالي ــل خدمتهــم فــي الفت ــغ المنافــع المســتقبلية التــي حصــل عليهــا الموظفــون مقاب ــر مبل ــي ويتــم إحتســابه مــن خــالل تقدي العمان

والســابقة. يتــم احتســاب اإللتــزام بإســتخدام طريقــة وحــدة اإلئتمــان المتوقعــة ويتــم خصمــه إلــى قيمتــه الحاليــة.

مخصص إلتزام تفكيك األصول  

يتــم إدراج مخصــص إلتــزام اإلســتغناء عــن األصــول عندمــا يكــون هنــاك إلتــزام حالــي نتيجــة لأصــول التــي تــم تشــييدها علــى األرض بموجــب عقــود   
اإلنتفــاع المبرمــة مــع وزارة اإلســكان، يحتمــل معــه أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفقــات خــارج لمنافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام، ويمكــن تقديــر قيمــة 
المخصــص بصــورة موثــوق منهــا. تتضمــن االلتزامــات المســتقبلية المقــدرة تكاليــف إزالــة المرافــق وتســوية المناطــق المتأثــرة. يتــم إدراج األصــل 

المقابــل كجــزء مــن المحطــة واآلالت فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويتــم اســتهالكه وفقــً لذلــك.

مخصــص إلتــزام تفكيــك األصــول يمثــل أفضــل تقديــر للقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة المطلوبــة لتســوية اإللتــزام فــي تاريــخ التقريــر بنــاء علــى   
المتطلبــات الحاليــة التفاقيــة حــق االنتفــاع، وذلــك باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدّرة. يتــم خصــم التدفقــات النقديــة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة 
الحالــي الــذي يعكــس المخاطــر المحــددة إللتــزام اإلســتغناء عــن األصــل. تــدرج تجزئــة الخصــم عنــد تكبدهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر واإليــرادات 

الشــاملة األخــرى كتكلفــة تمويــل.

يتــم بشــكل ســنوي مراجعــة التكاليــف المســتقبلية المقــدرة لتفكيــك األصــول، وتعــّدل وفقــً لمــا هــو مالئــم. يتــم التعامــل مــع التغيــرات   
ــل  ــدرج األصــل المتوقــف المقاب ــل للمخصــص، وي ــدرج كتعدي فــي التكاليــف المســتقبلية المقــدرة أو فــي معــدل الخصــم المطبــق مســتقباًل وت
كممتلــكات وآالت ومعــدات. إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن القيمــة الدفتريــة الجديــدة لأصــل غيــر قابلــة للتحصيــل بالكامــل، يتــم اختبــار األصــل 

للتحقــق مــن إنخفــاض القيمــة ويتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة عنــد الضــرورة. 

المخصصات  

يتــم إدراج المخصــص فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام قانونــي أو اســتداللي نتيجــة لحــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن   
يتطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصاديــة لتســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بشــكل موثــوق . المبلــغ المــدرج كمخصــص هــو أفضــل تقديــر 
للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي االعتبــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة بااللتــزام. عندمــا يتــم قيــاس 

ــة. ــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقدي ــي، فــإن القيمــة الدفتري المخصــص باســتخدام التدفــق النقــدي المقــدر لتســوية االلتــزام الحال
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اإليرادات  

تتكون اإليرادات الناتجة عن اتفاقية شراء المياه مما يلي:  

رسوم السعة التي تغطي رسوم االستثمار ورسوم التشغيل والصيانة الثابتة، و   

رسوم إنتاج المياه التي تغطي تكاليف تشغيل وصيانة ورسوم الكهرباء.   

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن الشــركة ســتوفر وتبيــع إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ســعة ميــاه مضمونــة والتــي ســتتلقى   
الشــركة مقابلهــا مدفوعــات تعــوض عــن االســتثمارات التــي تــم إجراؤهــا وتكاليــف التشــغيل.

تعتبــر اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بمثابــة عقــد إيجــار وقــد تــم تصنيفهــا كعقــد إيجــار تشــغيلي   
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16. يتــم إدراج تكاليــف االســتثمار فــي ســعة الميــاه علــى أســاس الســعة المتاحــة وفًقــا للشــروط 
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 16ويتــم  ــرادات إيجــار بموجــب معيــار التقاري ــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه ويتــم معاملتهــا كإي التعاقدي
إدراجهــا بطريقــة القســط الثابــت. يتــم إدراج رســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة بنــاًء علــى الســعة المتاحــة وفًقــا للشــروط التعاقديــة المنصــوص 

عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه.

يتــم إدراج إيــرادات إنتــاج الميــاه مــن رســوم التشــغيل والصيانــة وتكاليــف الكهربــاء فــي الفتــرة المحاســبية التــي يتــم فيهــا اإلنتــاج والبيــع   
ــورة للعميــل بالســاعة. يحتــوي العقــد المبــرم مــع العميــل علــى  ــا للعقــد. يحــق للشــركة إصــدار فات الفعلييــن للميــاه ويتــم توفيــر الســعة وفًق
اثنيــن مــن اإلنتــاج التــي تعتبــر التزامــات أداء منفصلــة وهمــا إنتــاج / توريــد الميــاه وإتاحــة الســعة المخصصــة. عندمــا تتضمــن العقــود التزامــات أداء 
متعــددة، يتــم توزيــع ســعر المعاملــة علــى أســاس ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء. يتــم تحديــد ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء 

للشــركة فــي العقــد المبــرم مــع العميــل بشــكل منفصــل.

نظــًرا ألن العقــد مــع العميــل يتضمــن توفيــر الميــاه وإتاحــة الســعة بنــاًء علــى معــدل محــدد مســبًقا، يتــم إدراج اإليــرادات بالمبلــغ الــذي يحــق   
للشــركة أن تســدد بــه فاتــورة بالتــزام األداء الــذي تــم الوفــاء بــه وفًقــا التفاقيــة شــراء الميــاه. يتــم إصــدار فاتــورة للعميــل علــى أســاس شــهري ويتــم 

دفــع المقابــل عنــد تحريــر الفواتيــر.

يتم إدراج المستحق عند إنتاج / تسليم ناتج المياه أو توفير السعة.  

لــدى الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تحــدد التــزام األداء وســعر المعاملــة وتخصيــص ســعر المعاملــة   
ــل  ــل أي مــن أســعار المعامــالت للقيمــة الزمنيــة للنقــود حيــث أن الفتــرة بيــن تحوي ــة. ال تقــوم الشــركة بتعدي ــكل مــن التزامــات األداء المنفصل ل
اإلنتــاج إلــى العميــل والســداد مــن قبــل العميــل ال تتجــاوز ســنة واحــدة ويتــم إجــراء المبيعــات بشــروط ائتمــان متفــق عليهــا ومتماشــية مــع 

ممارســة الصناعــة.

ضريبة الدخل  

تتكــون ضريبــة الدخــل الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة. يتــم إدرادج مصــروف ضريبــة الدخــل فــي األربــاح والخســائر بإســتثناء مــا يتعلــق ببنــود معتــرف   
بهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة أو اإليــرادات الشــاملة األخــرى، وفــي هــذه الحالــة يتــم إدراجهــا فــي حقــوق الملكيــة.

الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقعــة المســتحقة الدفــع علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للفتــرة، بإســتخدام معــدالت الضريبــة المعمــول بهــا أو   
الســارية بشــكل جوهــري فــي تاريــخ التقريــر، وأي تعديــل علــى الضريبــة المســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بالفتــرات الســابقة.

يتــم إحتســاب الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة التــزام الميزانيــة العموميــة، علــى أســاس الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لأصــول   
وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضرائــب. يتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة بمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا 

علــى الفــرق المؤقــت عنــد اســتردادها، بنــاًء علــى القوانيــن المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيقهــا فــي تاريــخ التقريــر.

يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن فــي مقابلهــا إســتخدام   
الفــروق المؤقتــة. تتــم مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي لــم يعــد مــن المحتمــل فيــه تحقيــق 

المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.
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العمالت األجنبية  

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، يتــم تســجيل المعامــالت بعمــالت أخــرى غيــر العملــة التشــغيلية الخاصــة بالشــركة وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي   
تواريــخ المعامــالت.

فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم تحويــل البنــود النقديــة بالعمــالت األجنبيــة باألســعار الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها   
بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة ال يتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر.

ــك المتعلقــة  ــرة التــي تنشــأ فيهــا، بإســتثناء تل ــاح أو الخســائر فــي الفت ــة فــي األرب ــود النقدي ــل المتعلقــة بالبن ــاح وخســائر التحوي يتــم إدراج أرب  
بالبنــود النقديــة المؤهلــة كأدوات تحــوط فــي تحــوط التدفقــات النقديــة التــي يتــم إدراجهــا مبدئًيــا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى مــدى فعاليــة 

التحــوط.

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم التأكد    .4

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة، والمبّينــة فــي إيضــاح رقــم 3، يجــب علــى اإلدارة إجــراء أحــكام وتقديــرات وافتراضــات حــول القيــم   
الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات التــي ال تتضــح مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقديــرات واإلفتراضــات المصاحبــة لهــا إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى 

ــرات. تعتبــر ذات صلــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقدي

تتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات المصاحبــة لهــا بشــكل دوري. يتــم إدراج مراجعــات التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تمــت فيهــا   
مراجعــة التقديــرات إذا أثــرت المراجعــة فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية، وإذا أثــرت المراجعــة علــى كال مــن الفتــرة 

المســتقبلية. الحاليــة والفتــرات 

األحكام المحاسبة الهامة  

ــم  ــغ المدرجــة فــي القوائ ــرات، والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى المبال أجــرت اإلدارة األحــكام المحاســبية التاليــة، بخــالف تلــك التــي تنطــوي علــى تقدي  
الماليــة:

تصنيف محطة التحلية كعقد إيجار تشغيلي  

التقديــرات المحاســبي مطلوبــة للتأكــد ممــا إذا كانــت اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أو هــي ترتيــب   
ــار  ــاز الخدمــة أو تحتــوي علــى عقــد إيجــار وفقــً لمعي ــات امتي ــة رقــم 12: ترتيب ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــار لجنــة تفســيرات معايي ــاز وفقــً لمعي إمتي
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 16: عقــود اإليجــار وإذا كانــت االتفاقيــة تحتــوي علــى عقــد إيجــار، فــإن االجتهــاد المحاســبي مطلــوب لتصنيــف عقــد  التقاري
اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار. قامــت اإلدارة بدراســة 
ــة تفســيرات  ــر لجن ــى أن معاي ــات اإلعفــاء مــن الخدمــة وانتهــت إل ــة رقــم 21 ترتيب ــر الدولي ــر التقري ــة تفســيرات معايي ــار لجن ــة تطبيــق معي إمكاني
معاييــر التقريــر الدوليــة رقــم 21 غيــر قابــل للتطبيــق علــى الترتيــب ذلــك ألن الفائــدة المتبقيــة تتحملهــا الشــركة وليــس الشــركة العمانيــة لشــراء 

ــاه.  الطاقــة والمي

التقديرات الرئيسية  

تقــوم الشــركة بعمــل تقديــرات وإفتراضــات تتعلــق بالمســتقبل. نــادرا مــا تتســاوى التقديــرات المحاســبية الناتجــة مــع النتائــج الفعليــة ذات الصلــة.   
التقديــرات واالفتراضــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة للتســبب فــي تعديــل جوهــري فــي القيــم الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات خــالل الســنة 

ــاه: الماليــة التاليــة موضحــة أدن

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات  

إن رســوم االســتهالك الســنوية للممتلــكات واآلالت والمعــدات حساســة للتغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المقــدر والقيمــة المتبقيــة لمحطــة التحليــة.   
تــم تحديــد العمــر اإلنتاجــي للمصنــع مــن قبــل اإلدارة مــع األخــذ فــي االعتبــار العديــد مــن االعتبــارات مثــل المســتوى المناســب للمكونــات، والصيانــة 

الشــاملة وبرنامــج االســتبدال المعمــول بــه والتقييــم الفنــي الــذي قــام بــه االستشــاري. يتــم إعــادة تقييــم هــذه التقديــرات الرئيســية ســنوًيا.

إلتزام وقف التشغيل  

تســتند تكاليــف تســوية الموقــع إلــى التقييــم الفنــي لــإدارة للتكاليــف المســتقبلية المحتملــة التــي ســيتم تكبدهــا فيمــا يتعلــق بإيقــاف تشــغيل   
مرافــق المصنــع. إن عــدم التأكــد الجوهــري فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التــي ســيتم تكبدهــا ومعــدل الخصــم المطبــق. كان مــن المفتــرض 
أن تتــم اســتعادة الموقــع باســتخدام التكنولوجيــا والمــواد المتوفــرة حالًيــا. تــم تحديــد التكلفــة المتوقعــة إليقــاف التشــغيل علــى أســاس دراســة 

أجراهــا مقــاول مســتقل وتــم خصمهــا علــى مــدى 40 عاًمــا بإســتخدام معــدل الخصــم المعــدل الخالــي مــن المخاطــر )إيضــاح 15(.
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األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم التأكد )تابع(    .4

التقديرات الرئيسية )تابع(  

تحديد مدة عقد اإليجار ومعدل الخصم اللتزامات عقد اإليجار  

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تنشــىء حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة خيــار التمديــد، أو عــدم   
ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو فتــرات مــا بعــد خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة اإليجــار إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول 
أنــه ســيتم تمديــد عقــد اإليجــار )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للشــركة فــي بدايــة عقــد 

اإليجــار الــذي تحــدده اإلدارة بإســتخدام التقديــرات اعتبــاًرا مــن ذلــك التاريــخ )إيضــاح 14(.

الضريبة المؤجلة  

توجــد شــكوك فيمــا يتعلــق بتفســير اللوائــح الضريبيــة ومبلــغ وتوقيــت الدخــل المســتقبلي الخاضــع للضريبــة. بالنظــر إلــى النطــاق الواســع   
لعالقــات العمــل وطبيعــة االتفاقيــات التعاقديــة الحاليــة، فــإن الفــروق الناشــئة بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات التــي تــم إجراؤهــا، أو التغييــرات 

المســتقبلية لمثــل هــذه االفتراضــات، قــد تتطلــب تعديــالت مســتقبلية علــى الدخــل الضريبــي والمصروفــات المســجلة بالفعــل.

فعالية عالقة التحوط  

فــي بدايــة التحــوط، توثــق اإلدارة اســتراتيجية التحــوط وتقــوم باختبــار فعاليــة التحــوط لتقييــم مــا إذا كانــت التغطيــة فعالــة أم ال. يتــم إجــراء هــذا   
اإلجــراء فــي تاريــخ كل تقريــر لتقييــم مــا إذا كان التحــوط ســيظل ســارًيا طــوال مــدة أداة التحــوط )إيضــاح 7(.

قرض المساهمين  

القيمــة الدفتريــة لقــرض المســاهمين بســعر يختلــف عــن ســعر الفائــدة فــي الســوق، معتــرف بــه مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة باســتخدام ســعر الفائــدة   
فــي الســوق وتقديــرات الســداد كمــا هــو متوقــع مــن قبــل اإلدارة بنــاًء علــى نمــوذج التشــغيل الخــاص بهــا فــي وقــت اإلدراج المبدئــي. أي تغييــرات 

فــي هــذا التقديــر للســداد ســتؤثر علــى إطفــاء قــرض المســاهمين فــي الفتــرات المســتقبلية )إيضــاح 13(.

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة. تعتبــر اإلدارة أنــه ال توجــد مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أن المصنــع قــد   
بــدأ عملياتــه التجاريــة بنجــاح ويتوقــع االمتثــال لمتطلبــات اتفاقيــة شــراء الميــاه وبيــع الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه.

فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(  

فــي ينايــر 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة حالــة طــوارئ صحيــة عالميــة بســبب تفشــي فيــروس كورونــا )"كوفيــد - 19"(. بنــاًء علــى الزيــادة   
الســريعة فــي التعــرض واإلصابــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة، فــي مــارس 2020، تفشــي كوفيــد - 19علــى أنــه جائحــة. 
أثــرت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات واألفــراد فــي جميــع أنحــاء العالــم إلبطــاء جائحــة كوفيــد 
- 19 وســلوك المســتهلك المرتبــط بــه ســلًبا علــى النشــاط االقتصــادي العالمــي المتوقــع، ممــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى النفــط. وقــد أدى ذلك 

إلــى زيــادة العــرض الحاليــة والمتوقعــة، ممــا عجــل فــي االنخفــاض الحــاد األخيــر فــي أســعار النفــط وزيــادة تقلــب أســعار النفــط.

تراقــب الشــركة الوضــع عــن كثــب إلدارة التعطــل المحتمــل لأعمــال علــى عملياتهــا وأدائهــا المالــي. فــي حيــن أن الظــروف تتطــور باســتمرار، يتــم   
التخفيــف مــن المخاطــر مــن خــالل المســتوى العالــي مــن العقــود الملتزمــة التــي تدعــم التوقعــات الحاليــة؛ التدابيــر الوقائيــة التــي تتخذهــا اإلدارة 
ــد مــن تدابيــر خفــض التكاليــف  ــة علــى الطلــب فــي أســواق الشــرق األوســط األساســية؛ مزي للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية ؛ اســتمرار األدل

ــة الماليــة فــي البيئــة الحاليــة. المتخــذة لتحســين المرون

ــا للتأثيــر المحتمــل للوبــاء علــى بياناتهــا الماليــة للفتــرة المنتهيــة، واســتنادًا إلــى اتفاقيــة شــراء الميــاه طويلــة األجــل مــع  أجــرت الشــركة تقييًم  
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، توصلــت إلــى أنــه ال يوجــد تأثيــر جوهــري علــى عمليــات أو ربحيــة الشــركة. مــع تطــور الوضــع، ســتواصل 

الشــركة مراقبــة الموقــف وتعديــل إجتهاداتهــا وتقديراتهــا المحاســبية الجوهريــة، حســب الضــرورة، خــالل عــام 2021.
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أعمال مدنية 
وإنشائية

محطات 
ومعدات

خطوط 
أنابيب

نظم تقنية 
المعلومات 

والمعدات 
المكتبية

أثاث 
وتركيبات

معدات 
اإلجماليالنقل

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

142٫88242٫09926٫983362818112٫046 يناير 2021

3--3---إضافات

3042٫88242٫09926٫983392818112٫049 يونيو 2021

االستهالك المتراكم

)8٫329()18()28()36((1٫706()3٫828()2٫713(1 يناير 2021

)1٫618(--)1()335()750()532(المحمل على الفترة

)9٫947()18()28()37()2٫041()4٫578()3٫245(30 يونيو 2021

صافي القيمة الدفترية

102٫102--3039٫63737٫52124٫9422 يونيو 2021

أعمال مدنية 
وإنشائية

محطات 
ومعدات

نظم تقنية خطوط أنابيب
المعلومات 
والمعدات 
المكتبية

 أثاث
وتركيبات

 معدات
النقل

اإلجمالي

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

 112٫047  18  28  37  26٫983  42٫099  42٫882 1 يناير 2020 

)1(--)1(---استبعادات

 112٫046  18  28  36  26٫983  42٫099  42٫882 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

 )5٫093( )18( )28( )34( )1٫038( )2٫326( )1٫649(1 يناير 2020 

 )3٫236( -    -    )2( )668( )1٫502( )1٫064(المحمل على السنة

)8٫329()18()28()36()1٫706()3٫828()2٫713(31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

 103٫717  -    -    -  25٫277  38٫271  40٫169 31 ديسمبر 2020
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30 يونيو 2021
)غير مدققة(
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

يعد استهالك األعمال المدنية واإلنشائية والمحطات والمعدات وخطوط اإلنتاج جزًءا من تكاليف 
1٫6171٫618التشغيل     )إيضاح 18(

يعد استهالك نظم تقنية المعلومات والمعدات المكتبية واألثاث والتركيبات ومعدات النقل جزًءا 
12من التكاليف العمومية واإلدارية )إيضاح 19(

1٫6181٫620

أصول حق االستخدام  6

ــة مــن 2 مــارس 2016.  تــم اســتئجار األرض المشــيد عليهــا المحطــة مــن حكومــة ســلطنة عمــان )متمثلــة فــي وزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة بداي  
يمكــن تمديــد مــدة عقــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بموجــب طلــب مــن الشــركة. وتســدد اإليجــارات بمبلــغ وقــدره 41٫125 ريــال عمانــي ســنويً.

تفاصيل أصول حق استخدام عقد االنتفاع وإيجار المكتب مبينة أدناه:  

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1645645 يناير

-20إضافات خالل الفترة / السنة

665645كما في 30 يونيو / 31 ديسمبر

ناقصًا: اإلطفاء

)26()52(1 يناير 

)26()13(المحمل على الفترة / السنة

6552كما في 30 يونيو / 31 ديسمبر

القيمة الدفترية 

600593كما في 30 يونيو / 31 ديسمبر

مبلغ اإلطفاء المحمل على فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 هو 13٫000 ريال عماني )30 يونيو 2020: 13٫000 ريال عماني(.  

معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط  .7

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

 )4٫414()2٫039(القيمة العادلة اللتزام مبادالت أسعار الفائدة

 670 306أصل ضريبي مؤجل

 )3٫744()1٫733(احتياطي التحوط

يبيــن الجــدول التالــي القيــم العادلــة لمبــادالت أســعار الفائــدة والتــي تعــادل القيــم الســوقية إضافــة إلــى القيــم االســمية التــي تــم تحليلهــا حســب   
األجــل إلــى االســتحقاق. إن القيمــة العادلــة لمبادلــة أســعار الفائــدة كمــا فــي 30 يونيــو 2021 التــي تبلــغ 2٫070٫000 ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2020: 4٫469٫000 
ريــال عمانــي( تتضمــن صافــي الــرد علــى مبلــغ وقــدره 31٫000 ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2020: 55٫000 ريــال عمانــي( ويتعلــق بجــزء مــن تحــوط التدفقــات 

النقديــة الــذي تــم تقييمــه علــى أنــه غيــر فعــال.
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معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط )تابع(  .7

القيمة االسمية حسب األجل إلى االستحقاق

القيمة االسميةالقيمة العادلة
 12 - 1 
شهرًا

أكثر من
1 حتى 5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني30 يونيو 2021

2٫03962٫81426٫75710٫28225٫775مبادالت أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2020

4٫41464٫33327٫4236٫95029٫950مبادالت أسعار الفائدة

وفقــا التفاقيــة التســهيالت، يتعيــن علــى الشــركة إبــرام اتفاقيــات التحــوط مــن أســعار الفائــدة للحــد مــن تعــرض الشــركة لتقلبــات أســعار الفائــدة.   
وهــذا الشــرط يشــمل القــروض طويلــة األجــل - الشــريحة »أ«.

قروض طويلة األجل - الشريحة أ  

أبرمــت الشــركة فــي 3 مــارس 2016 اتفاقيــة مبادلــة معــدالت الفائــدة مــع بنــك كريــدي أجريكــول كوربوريــت آنــد انفســتمنت وشــركة ميتسوبيشــي   
يــو إف جــي لــأوراق الماليــة الدوليــة بشــأن تســهيالت القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 2٫24% ســنوًيا. باإلضافــة إلــى ذلــك، أبرمــت الشــركة 
فــي 1 أغســطس 2018 اتفاقيــة مبادلــة معــدالت الفائــدة مــع بنــك كريــدت اجريكــول كوروريــت انفيســتمنت و ميتسوبيشــي يو.اف.جــي ســيكوريتز 

انترناشــيونال بي.ال.ســي فيمــا يتعلــق بتســهيل القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 3٫027% ســنوًيا. 

ــة معــدالت الفائــدة مــع ميتسوبيشــي يو.اف.جــي ســيكوريتز انترناشــيونال  باإلضافــة إلــى ذلــك، أبرمــت الشــركة فــي 11 يونيــو 2020 اتفاقيــة مبادل  
1٫1425% ســنوًيا.  بمعــدل  أ  الشــريحة   - األجــل  القــرض طويــل  بتســهيل  يتعلــق  فيمــا  بي.ال.ســي 

معلومات أخرى  

وكما في تاريخ التقرير، تمت تغطية 100% )2020: 100%( من مبلغ القرض األصلي بموجب هذه االتفاقيات.  

وقــد أدرجــت حركــة القيمــة العادلــة البالغــة 2٫011٫000 ريــال عمانــي »إيجابيــة« )30 يونيــو 2020: 3٫834٫000 ريــال عمانــي »ســلبية«( فــي الدخــل الشــامل اآلخــر،   
بعــد خصــم الضرائــب المؤجلــة. 

الذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة األخرى  .8

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫399 1٫641ذمم تجارية مدينة

137 57مدفوعات مقدًما

354 266أرصدة مدينة أخرى 

1٫9641٫890
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نشرة إصدار أسهم

النقد والنقد المعادل  .9

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

189822نقد لدى بنك

2٫4601٫525ودائع قصيرة األجل

2٫649 2٫347

رأس المال  .10

يتكــون رأســمال الشــركة المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع مــن 75٫522٫000 ســهم )31 ديســمبر 2020: بلــغ رأس المــال المصــرح بــه 2٫000٫000 كمــا بلــغ رأس   
المــال المصــدر والمدفــوع 500٫000( بقيمــة 100 بيســة للســهم الواحــد )31 ديســمبر 2020: 1 ريــال عمانــي للســهم الواحــد(. وتفاصيــل المســاهمين هــي 

كمــا يلــي:

نسبة 
المساهمة

عدد 
األسهم

عدد 30 يونيو 2021
األسهم

31 ديسمبر 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

3627٫187٫9202٫718٫792180٫000180٫000آي إنفيرومنت إنفستمنت ميدل إيست ليمتد

2720٫390٫9402٫039٫094135٫000135٫000سويز إنترناشيونال إس إيه إس

2720٫390٫9402٫039٫094135٫000135٫000كهربيل م.م.ح

107٫552٫200755٫22050٫00050٫000شركة دبليو جي تاول ش.م.م

75٫522٫0007٫552٫200500٫000500٫000

فــي 25 فبرايــر 2021، اعتمــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للشــركة القيمــة االســمية ألســهم الشــركة لتصبــح 100 بيســة بــدالً مــن واحــد ريــال   
عمانــي للســهم الواحــد، باإلضافــة إلــى زيــادة رأس المــال مــن 2٫000٫000 ريــال عمانــي إلــى 7٫552٫200 ريــال عمانــي. كمــا وافقــت الجمعيــة العموميــة غيــر 
العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأســمال الشــركة المصــدر مــن 500٫000 ريــال عمانــي إلــى 7٫552٫200 ريــال عمانــي، وقيمــة الســهم الواحــد 100 بيســة وذلــك 
عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بوصفهــا تســوية جزئيــة لقــروض المســاهمين الممنوحــة للشــركة عــن طريــق تحويــل مبلــغ وقــدره 7٫052٫200 ريــال 

عمانــي المســتلم مــن قبــل الشــركة تحــت مســمى قــروض إلــى أســهم فــي الشــركة.

اإلحتياطي القانوني  .11

يتطلــب قانــون الشــركات التجاريــة أن يتــم تحويــل 10% مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع إلــى أن يصبــح رصيــد   
االحتياطــي القانونــي مســاويً لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع بالكامــل علــى األقــل. 

227



شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

قرض طويل األجل   12

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

 64٫330  62٫809 قرض طويل األجل - الشريحة أ

 21٫443  20٫936 قرض طويل األجل - الشريحة ب

 83٫745  85٫773 

 )3٫757( )3٫621(ناقصً الجزء المتداول

 80٫124  82٫016 

 )1٫589()1٫507(ناقصً: تكاليف المعاملة غير المطفأة

 80٫427  78٫617 الجزء غير المتداول

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة فــي 3 مــارس 2016 للحصــول علــى تســهيالت قــرض ألجــل يصــل إلــى 96٫569٫734 ريــال عمانــي )251٫156٫655 دوالر أمريكــي(   
مكــون مــن الشــريحة »أ« مــع ســعر الفائــدة عائــم بمعــدل الليبــور علــى الــدوالر األمريكــي باإلضافــة إلــى الهامــش المعمــول بــه، والشــريحة »ب« مــع 

ــة. والهامــش هــو فــي حــدود 1٫00% و%3٫00.  ــه وتســهيالت احتياطي ــى الهامــش المعمــول ب ــت قــدره 2٫21% ســنويا باإلضافــة إل ــدة ثاب معــدل فائ

إن التسهيالت المذكورة أعاله مضمونة برهون قانونية وتجارية شاملة على جميع أصول الشركة.  

تحتــوي تســهيالت القــروض ألجــل علــى بعــض التعهــدات المتعلقــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالتصفيــة واالندمــاج وإبــرام اتفاقيــات جديــدة جوهريــة   
والرهــن الســلبي وبيــع األصــول ومنــح القــرض والضمــان واالســتحواذ علــى األصــول الرأســمالية ونســبة تغطيــة خدمــة الديــون وتغييــر األعمــال وغيــر 

ذلــك، والتــي ينبغــي علــى الشــركة االلتــزام بهــا.

تسدد تسهيالت القرض ألجل على أقساط نصف سنوية مستحقة من 30 سبتمبر 2018 حتى 30 سبتمبر 2037.   

كانت الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة كما يلي:  

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫5891٫755في بداية الفترة / السنة

)166()82(المطفأة خالل الفترة / السنة

1٫5071٫589في نهاية الفترة / السنة

مطابقة التدفقات النقدية التمويلية  

إن مطابقــة األرصــدة االفتتاحيــة والختاميــة فــي بيــان المركــز المالــي مــع االلتزامــات التــي نتجــت فــي التدفقــات النقديــة التمويليــة مبينــة علــى النحــو   
ــي: التال

القروض
في

1 يناير
دفعات مسددة 

خالل الفترة / السنة
كما في30 يونيو تغيرات غير نقدية

31 ديسمبر

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

2021

6٫546)6٫974()192(13٫712مستحق من مساهمين

8282٫238)2٫028(84٫184قرض تسهيل ممتاز

97٫896)2٫220()6٫892(88٫784

2020

13٫712)2٫890()1٫938(18٫540مستحق من مساهمين

16684٫184)3٫757(87٫775قرض تسهيل ممتاز

106٫315)5٫695()2٫724(97٫896
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قرض المساهمون  .13

ــخ 3 مــارس 2016 للحصــول علــى تســهيالت قــرض مســاهمين غيــر مضمــون.  ــاول ش.م.م بتاري أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة دبليــو جــي ت  
كمــا أبرمــت الشــركة اتفاقيــات مــع شــركة اي انفايرونمنــت انفيســتمنتس ميــدل ايســت ليمتــد وشــركة ســويز انترناشــيونال اس.ايــه.اس وشــركة 

كاهرابيــل اف.زد.اي فــي 9 ســبتمبر 2019 للحصــول علــى تســهيالت قــروض مســاهمين غيــر مضمونــة.

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021 

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

7٫36114٫604العائد من قرض المساهمين )إيضاح 22(

)892()815(تسوية القيمة العادلة

6٫54613٫712

)3٫710()405(ناقصً: الجزء المتداول

6٫14110٫002الجزء غير المتداول

يجــوز للشــركة ســداد هــذه القــروض كليــً أو جزئيــً فــي أي وقــت وفقــً لشــروط وأحــكام مســتندات التمويــل. يتــم تحميــل فائــدة علــى التســهيالت   
بمعــدل ثابــت بواقــع 2٫68% حتــى 30 ســبتمبر 2019. يتــم تحميــل الفائــدة بواقــع 10% اعتبــارًا مــن 1 أكتوبــر 2019 حتــى 30 مــارس 2020 و4٫6% اعتبــارًا 
مــن 30 يونيــو 2020 فصاعــدًا. كمــا فــي 30 يونيــو 2021، تبلــغ الفائــدة المتراكمــة 57٫000 ريــال عمانــي )2020: 114٫000 ريــال عمانــي(. تقيــس الشــركة قــرض 
المســاهمين بالقيمــة العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي. يتــم االعتــراف بالفــرق فــي القيمــة العادلــة، الــذي يمثــل الفرق بيــن عائدات قرض المســاهمين 
المســتلم وقيمتــه العادلــة، كاحتياطــي لقــرض المســاهمين ضمــن حقــوق الملكيــة مــع زيــادة مقابلــة فــي التــزام قــروض المســاهمين. الحقــً، يتــم 
إطفــاء هــذه القــروض باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي فــي الســوق ويتــم تعديــل الفــرق بيــن الفائــدة التعاقديــة والهامــش المحّمــل علــى األربــاح 

أو الخســائر مــن احتياطــي قــروض المســاهمين إلــى األربــاح المحتجــزة ضمــن حقــوق الملكيــة.

خــالل 2020، تــم تعديــل قــرض المســاهمين حيــث تــم تخفيــض ســعر الفائــدة مــن 10% إلــى 4٫6%. نتــج عــن هــذا التغييــر فــي مــدة القــرض تعديــل   
جوهــري فــي التــزام القــرض. وبالتالــي، ألغــت الشــركة االعتــراف بااللتــزام األصلــي )بمعــدل ربــح مضــاف للتكلفــة بواقــع 10%( واعترفــت بااللتــزام الجديــد 
)بمعــدل ربــح مضــاف للتكلفــة بواقــع 4٫6%( بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة المعدلــة مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة 
ــاح  ــى األرب ــه إل ــل فــي حقــوق الملكيــة ضمــن احتياطــي قــرض المســاهمين ليتــم إطفائ ــج عــن التعدي ــح النات ــم االعتــراف بالرب الفعلــي األصلــي. ت

المحتجــزة علــى مــدى مــدة القــرض.

التزامات عقد إيجار   .14

أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار مــع وزارة اإلســكان بتاريــخ 2 مــارس 2016 فيمــا يتعلــق بــاألرض المســتخدمة للمحطــة، وهــي صالحــة لمــدة 25 عامــً )راجــع   
إيضــاح 1-1(. يمكــن تمديــد عقــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار فــي 1 يونيــو 2016 فيمــا يتعلــق 

بمقــر المكتــب وهــي ســارية لمــدة 5 ســنوات.

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫5701٫573إجمالي التزام عقد اإليجار المتعلق بأصول حق االستخدام

)958()944(رسوم التمويل المستقبلية المحملة على عقود اإليجار التمويلي

626615القيمة الحالية اللتزامات عقد اإليجار

إن أجل استحقاق التزامات عقد اإليجار هو على النحو التالي: 

5212أقل من سنة واحدة

574603أكثر من سنة

كمــا فــي 30 يونيــو 2021، تتضمــن القيمــة الحاليــة اللتزامــات عقــد اإليجــار التــزام عقــد إيجــار مقابــل إيجــار مكتــب بمبلــغ وقــدره 20٫000 ريــال عمانــي )2020:   
5٫000 ريــال عمانــي(. كمــا فــي 30 يونيــو 2021، بلــغ مصــروف الفائــدة المحمــل علــى التزامــات عقــد إيجــار )المتضمــن فــي تكاليــف التمويــل( مبلــغ وقــدره 

19٫000 ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2020: 38٫000 ريــال عمانــي(.
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مخصص االلتزام بإيقاف التشغيل  .15

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫2111٫135في بداية السنة

7076سحب الفائدة المحملة على تكلفة إزالة المخصص

1٫2811٫211في نهاية الفترة / السنة

وفقــً التفاقيــة حــق االنتفــاع، يتعيــن علــى الشــركة إعــادة موقــع المحطــة إلــى حالتــه األصليــة قبــل انتهــاء مــدة حــق االنتفــاع. إن المــدة األوليــة هــي   
25 عامــً اعتبــارًا مــن 2 مــارس 2016 وهــي قابلــة للتجديــد لمــدة 25 عامــً أخــرى. قدمــت الشــركة مبلــغ 1٫281٫000 ريــال عمانــي لهــذا الغــرض فــي 30 يونيــو 

2021 )31 ديســمبر 2020: 1٫211٫000 ريــال ُعمانــي(.

بســبب طبيعــة االلتــزام طويلــة األجــل، فــإن أكبــر قــدر مــن الشــكوك فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التي ســيتم تكبدهــا. افترضت الشــركة أنه   
ســتتم تســوية الموقــع باســتخدام التكنولوجيــا والمــواد المتوفــرة حاليــً. تــم تزويــد الشــركة بمجموعــة مــن النتائــج الممكنــة المعقولــة للتكلفــة 
اإلجماليــة، ممــا يعكــس افتراضــات مختلفــة حــول تســعير المكونــات الفرديــة للتكاليــف. وقــد تــم إجــراء التقديــر علــى أســاس تقريــر مســتقل مــن 

قبــل استشــاري مهنــي. تــم احتســاب المخصــص باســتخدام معــدل خصــم قــدره %6٫5.

الذمم التجارية الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى  .16

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

354417مستحق إلى أطراف ذات صلة )إيضاح 22(

435461فائدة مستحقة على قروض ألجل

1٫209985مصاريف أخرى مستحقة

1٫9981٫863

تتضمــن الذمــم التجاريــة الدائنــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى علــى مخصــص بقيمــة ال شــيء ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2020: 278٫000 ريــال عمانــي(   
مســتحق لشــركة ســويز ش.م.م.، وهــي الشــركة المشــغلة، فيمــا يتعلــق ببعــض المطالبــات المرفوعــة علــى الشــركة وذات الصلــة بمخاطــر المــالك 
وفقــً لشــروط اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة. وبعــد عقــد مفاوضــات حــول هــذا األمــر، أبرمــت الشــركة وشــركة ســويز ش.م.م. اتفاقيــة تســوية فــي 
مــارس 2021 لفــض النــزاع، ووفقــً لذلــك ســددت الشــركة مبلــغ وقــدره 300٫000 ريــال عمانــي دفعــة واحــدة إلــى شــركة ســويز ش.م.م. كتســوية كاملــة 

ونهائيــة للمطالبــات ودون تحمــل أي التــزام إضافــي تجــاه الشــركة.
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نشرة إصدار أسهم

اإليرادات    .17

 )غير مدققة(30 يونيو 2021
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

إيرادات من عقد مبرم مع عميل

1٫6841٫639مصروف الصيانة والتشغيل

422 525رسوم إنتاج المياه

2٫7092٫301مصروف الكهرباء

4٫9184٫362

إيرادات من عقد إيجار

4٫0673٫977إيرادات مصروف االستثمار

8٫9858٫339

لــدى الشــركة اتفاقيــة شــراء ميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى النحــو المفصــح عنــه فــي بنــد العقــود الهامــة )إيضــاح1-1 (   
والميــاه.  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  للشــركة  االنتاجيــة  القــدرة  وإتاحــة  الميــاه  لتوريــد 

ــة  ــة االســتثمارية إلتاحــة القــدرة اإلنتاجي ــة ومصــروف الســعة اإلنتاجي ــة التــي تغطــي رســوم التشــغيل والصيان رســوم اتاحــة القــدرة االنتاجي  
للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. ورســوم الكهربــاء لناتــج الميــاه الــذي يتــم تســليمه مقابــل تكلفــة الكهربــاء.

تقــوم الشــركة ببيــع كامــل ناتجهــا إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي ســلطنة عمــان، وهــي العميــل الوحيــد للشــركة.   
وتفضــي العقــود المبرمــة مــع العميــل إلــى التزامــات األداء المتمثلــة فــي إنتاج/توفيــر الميــاه وإتاحــة القــدرة علــى اإلنتــاج. يتــم تحديــد أســعار 
المعامــالت الخاصــة بــكل التــزام أداء تنــص عليــه العقــود المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــكل منفصــل وتكــون 

ــاه.  ــزام مــن التزامــات األداء بموجــب اتفاقيــة شــراء المي ــكل الت ــع القائمــة بذاتهــا ل مســاوية ألســعار البي

تفي الشركة بالتزامات األداء عند التسليم الفعلي لناتج المياه والكهرباء وعن طريق اتاحة القدرة االنتاجية.  

  ويحــق للشــركة إصــدار فاتــورة لــكل وحــدة ناتجــة مــن الميــاه وإتاحــة القــدرة المخصصــة لإنتــاج. يتــم تحريــر الفواتيــر الفعليــة للناتــج فــي نهايــة 
كل شــهر. ويتــم تحريــر الفواتيــر حســب ســعر المعاملــة )التعرفــة( علــى أســاس العقــود. شــروط الدفــع هــي أقــل مــن شــهر ومــن ثــّم فــإن 

ســعر المعاملــة ال يحتــوي علــى أي مكــون تمويلــي كبيــر. 

لم تدرج الشركة أية خسائر انخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة الناشئة عن تعاقد الشركة مع العميل.  

يتم تحصيل كافة إيرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء.  

تكاليف التشغيل  .18

 )غير مدققة(30 يونيو 2021
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
2٫305  2٫678 تكلفة الكهرباء

ل  780  1٫114 دفعات السعة اإلنتاجية المقدمة إلى الُمشغِّ
 418  579 رسوم العقد المتغيرة المتعلق بتشغيل المحطة

 114  97 التأمين المتعلق بالمحطة
1٫618   1٫617 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاحات 5(

 13  13 إطفاء أصول حق االستخدام
 12 13 تكاليف تشغيلية أخرى

 6٫111  5٫260
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مصاريف عمومية وإدارية   .19

 )غير مدققة(30 يونيو 2021
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

20 24 أتعاب مهنية واستشارية

11 11 أتعاب وكالة

127 138 تكاليف موظفين

2 1 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 5(

15 20 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 194 175

تكاليف تمويل   .20

 )غير مدققة(30 يونيو 2021
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫386 886 فائدة على قروض طويلة األجل

)1( -   فائدة على قرض حقوق الملكية المرحلي

505 298 فائدة على قرض المساهمين

331 741 تسوية مبادلة معدل الفائدة

83 82 إطفاء تكلفة تمويل مؤجل

37 70 إلغاء الفائدة على تكلفة إيقاف التشغيل

5 2 أخرى

80 )24(الجزء غير الفعال ألداة تحوط

19 19 مصروف الفائدة المحمل على التزام عقد إيجار

 2٫074 2٫445
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الضرائب  .21

المعترف بها في األرباح والخسائر  

تخضــع الشــركة لضريبــة الدخــل بمعــدل 15% وفقــً لقوانيــن الضريبــة فــي ســلطنة عمــان. مــن أجــل تحديــد النتيجــة الخاضعــة للضريبــة للســنة،   
ــرادات والمصاريــف. تســتند  تــم تعديــل الربــح المحاســبي ألغــراض الضريبــة. يتضمــن التعديــل ألغــراض الضريبــة البنــود المتعلقــة بــكل مــن اإلي

التعديــالت علــى الفهــم الحالــي لقوانيــن وأنظمــة وممارســات الضرائــب الحاليــة. يتضمــن مصــروف الضريبــة المحمــل علــى الفتــرة مــا يلــي:

المعترف بها في قائمة الدخل الشامل  

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

الضريبة المؤجلة

391451- الفترة الحالية

-)592(-  الفترة السابقة

 )201(451

إن مطابقة الضريبة مبينة على النحو التالي:  

 )غير مدققة(30 يونيو 2021
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

634460الربح قبل الضريبة

9569ضريبة الدخل بمعدل %15

4576أثر الضريبة على المصاريف غير القابلة للخصم

251306أصل ضريبي غير معترف به

-)592(ضريبة مؤجلة عن الفترة السابقة

451)201(الضريبة وفقً لمعدل الضريبة الفعلي
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

الضرائب )تابع(  .21

الضريبة المؤجلة   

تمثل أصول والتزامات الضريبة المؤجلة أساس وفروق الرد المؤقت وتشتمل على:   

األصل / )االلتزام( كما 
في 1 يناير 2020

المعترف به في الربح 
أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر خالل 

السنة

األصل / )االلتزام( كما 
في 30 يونيو 2021

 ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني

301040تسويات القيمة العادلة لتكلفة إزالة 

592592-خسائر ضريبية مرحلة

)2٫976()401()2٫575(ممتلكات وآالت ومعدات

)2٫545(201)2٫344(

أصول الضريبة المؤجلة معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

306)364(670تسويات القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

)1٫875()163()2٫038(

األصل / )االلتزام( كما في 1 
يناير 2020

المعترف به في الربح أو 
الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر خالل السنة

األصل / )االلتزام( كما في 
31 ديسمبر 2020

 ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني

181230تسويات القيمة العادلة لتكلفة إزالة 

)2٫575()912()1٫663(ممتلكات وآالت ومعدات

)1٫645()900()2٫545(

أصول الضريبة المؤجلة معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

255415670تسويات القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

)1٫390()485()1٫875(

حاالت اإلقرارات الضريبية  

لــم تنتهــي األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة مــن تقييــم اإلقــرارات الضريبيــة للســنوات مــن 2016 حتــى 2020. وتــرى االدارة أن االلتــزام الضريبــي   
النهائــي عنــد تقييمــه للســنة الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــرٌي علــى المركــز المالــي للشــركة فــي 30 يونيــو 2021.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

األطراف ذات العالقة  .22

تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا، والكيانــات التجاريــة التــي يملكــون فيهــا القــدرة   
علــى الســيطرة أو ممارســة نفــوذ كبيــر علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية.

تحتفــظ الشــركة بأرصــدة مهمــة مــع األطــراف ذات العالقــة والتــي تنشــأ فــي ســياق األعمــال مــن المعامــالت التجاريــة العاديــة، والتــي يتــم إبرامهــا   
المتفــق عليهــا بصــورة متبادلــة.   الشــروط واألحــكام  وفــق 

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

األرصدة

مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 16(

41 20 آي إنفيرومنت إنفستمنت ميدل إيست ليمتد

31 16 سويز إنترناشيونال إس إيه إس

31 16 كهربيل م.م.ح

11 6 دبليو جي تاول وشركاه

303 296 شركة سويز ش.م.م. )التشغيل والصيانة(

 354 417

قرض المساهمون )إيضاح 13(

 5٫258  2٫651آي إنفيرومنت إنفستمنت ميدل إيست ليمتد

 3٫943  1٫987سويز إنترناشيونال إس إيه إس

 3٫943  1٫987كهربيل م.م.ح

 1٫460  736دبليو جي تاول وشركاه

)892( )815( تسوية القيمة العادلة

6٫546 13٫712

 )غير مدققة(30 يونيو 2021
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيالمعامالت:

آي إنفيرومنت إنفستمنت ميدل إيست ليمتد

-2٫539تحويل قرض المساهمون إلى حقوق الملكية

69531سداد قرض المساهمون

-116سداد المصاريف

100215الفائدة المستحقة

2٫824746
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

األطراف ذات العالقة )تابع(  .22

 )غير مدققة(30 يونيو 2021
30 يونيو 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيالمعامالت: )تابع(

إيتوتشو كوربوريشن

11سداد المصاريف

كهربيل م.م.ح

-1٫904تحويل قرض المساهمون إلى حقوق الملكية

52398سداد قرض المساهمون

-87سداد المصاريف

75161الفائدة المستحقة

2٫118559

إنترناشيونال باور إس إيه

16سداد المصاريف

سويز إنترناشيونال إس إيه إس

-1٫904تحويل قرض المساهمون إلى حقوق الملكية

52398سداد قرض المساهمون

871سداد المصاريف

75161الفائدة المستحقة

2٫118560

شركة دبليو جي تاول ش.م.م

-705تحويل قرض المساهمون إلى حقوق الملكية

19147سداد قرض المساهمون

-33سداد المصاريف

2860الفائدة المستحقة

785207

سويز ش.م.م

1٫6931٫198التكاليف التشغيلية )القدرة اإلنتاجية ورسوم التشغيل المتغيرة بما في ذلك مخاطر المالك(

مكافآت اإلدارة العليا

8379رواتب ومزايا الموظفين
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

األدوات المالية   .23

إفصاحات أخرى  

ٌتقيم األصول المالية لتحديد انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير كما هو مبين في إيضاح 3.   

يعتمد تصنيف الموجودات المالية على غرض اقتناء الموجودات المالية.  تحدد اإلدارة تصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.  

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لأدوات المالية:   

مخاطر االئتمان  

مخاطر السيولة  

مخاطر السوق  

تركــز إدارة المخاطــر العامــة للشــركة علــى مخاطــر تقلبــات األســواق التــي مــن المحتمــل أن تتعــرض لهــا، والعمــل علــى الحــد مــن اآلثــار الســلبية   
المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة. ويتحمــل مجلــس إدارة الشــركة المســؤولية العامــة عــن تأســيس واإلشــراف علــى إطــار إدارة المخاطــر فــي 

الشــركة.

تتم إدارة المخاطر من أجل تحديد المخاطر المالية وتقييمها والتخفيف منها ومراقبتها.  

مخاطر االئتمان  

ــه  ــاء بالتزامات ــة فــي الوف ــل فــي أداة مالي ــة إخفــاق العميــل أو الطــرف المقاب ــة فــي حال مخاطــر االئتمــان هــي خطــر تعــرض الشــركة لخســائر مالي  
العمــالء. مــن  المدينــة  الذمــم  مــن  أساًســا  وتنشــأ  التعاقديــة، 

تقتصــر المخاطــر المحتملــة فيمــا يتعلــق بمبالــغ الذمــم المدينــة علــى قيمتهــا الدفتريــة، حيــث تقــوم اإلدارة بشــكل منتظــم بمراجعــة تلــك   
للتحصيــل.  قابليتهــا  حــول  شــكوك  يوجــد  التــي  األرصــدة 

تمثــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان. وكان التعــرض لمخاطــر االئتمــان بتاريــخ التقريــر نتيجــة لمــا   
ــي: يل

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

غير المشتقة

1٫7461٫591ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2٫6492٫347نقد لدى بنك

4٫3953٫938

كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم التجاریة المدینة في تاریخ التقریر مستحًقا بشكل كامل من قبل الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه.  

ال يوجد انخفاض في قيمة الذمم المدينة في تاريخ التقرير.  

يســتخدم حســاب المخصصــات فيمــا يتعلــق بالذمــم التجاريــة المدينــة لتســجيل خســائر انخفــاض القيمــة مــا لــم تقتنــع الشــركة بعــدم إمكانيــة   
اســترداد المبلــغ المســتحق، ويتــم شــطب المبلــغ الــذي يعتبــر غيــر قابــل لالســترداد مــن حســاب المخصصــات.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

23.    األدوات المالية )تابع(

مخاطر السيولة  

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها. ويتمثــل منهــج الشــركة فــي   
إدارة الســيولة فــي الحــرص بقــدر اإلمــكان، علــى وجــود ســيولة كافيــة دوًمــا للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف 
العاديــة والملحــة، دون تكبــد خســارة غيــر مبــررة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة الشــركة. وقــد تــم توضيــح التســهيالت االئتمانيــة المتاحــة للشــركة 

فــي اإليضاحــات 12 و13. 

وفيما يلي تواريخ استحقاق االلتزامات المالية غير المخصومة في تاريخ التقرير  

30 يونيو 2021
التدفقات القيمة الدفترية

النقدية 
التعاقدية  

حتى 
سنة واحدة

من سنة إلى
 5 سنوات

أكثر من
 5 سنوات

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

 79٫349  25٫489  6٫541  111٫379 82٫239قرض طويل األجل

 7٫829  3٫345  712  11٫886 6٫546قرض المساهمون 

 1٫310  208  52  1٫570 626التزامات عقد إيجار 

 -   - 1٫998  1٫998 1٫998ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

91٫409 126٫833  9٫303  29٫042  88٫488 

31 ديسمبر 2020
التدفقات النقدية القيمة الدفترية

التعاقدية  
حتى 

سنة واحدة
من سنة إلى

 5 سنوات
أكثر من

 5 سنوات

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

7٫03631٫90377٫278 116٫217  84٫184 قرض طويل األجل

4٫2617٫1576٫642 18٫060  13٫712 قرض المساهمون 

6151٫566531681٫345التزامات عقد إيجار 

 - -    1٫863  1٫863  1٫863 ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

100٫374137٫70613٫21339٫22885٫265
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

23.    األدوات المالية )تابع(

مخاطر السوق   

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق، مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة وأســعار األســهم علــى دخــل   
الشــركة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن األدوات الماليــة. والهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن مؤشــرات 

مقبولــة بينمــا يتــم تحســين العائــد.

مخاطر العمالت  

تنشــأ مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة عندمــا يتــم تقويــم المعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو األصــول أو االلتزامــات المدرجــة بعملــة غيــر العملــة   
للمنشــأة.  الوظيفيــة 

ــدوالر األمريكــي.  ــق فــي المقــام األول بال ــة الناشــئة عــن التعــرض لمخاطــر صــرف العمــالت فــي يتعل وتتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــالت األجنبي  
العمانــي. بالريــال  فعــال  نحــو  علــى  مربــوط  األمريكــي  الــدوالر  كــون  األدنــى  الحــد  فــي  األجنبيــة  العملــة  وتعتبــر مخاطــر 

مخاطر أسعار الفائدة   

وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت تفاصيل األدوات المالية للشركة التي تحمل فوائد كما يلي:   

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

أدوات ذات معدل عائم

62٫80964٫330قروض طويلة األجل - الشريحة أ

أدوات ذات معدل ثابت

 21٫443  20٫936 قروض طويلة األجل - الشريحة ب

 6٫54613٫712قرض المساهمون

27٫48235٫155

تتعــرض قــروض الشــركة ذات ســعر الفائــدة العائــم للتغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. وقــد قامــت الشــركة بتغطيــة هــذه المخاطــر   
المغطــاة: الفائــدة  رســوم  نســبة  يلــي  وفيمــا  الفائــدة.  أســعار  مقايضــة  خــالل  مــن  الفائــدة  بأســعار  المتعلقــة 

الفائدة على القروض طويلة األجل - الشريحة أ  

% من التغطيةالفترة 

390 مارس 2016 - 1 أبريل 2019

170 أبريل 2019 - 1 أغسطس 2019

1100 أغسطس 2019 - 30 سبتمبر 2021

3082٫5 سبتمبر 2021 - 31 مارس 2026

80من 1 أبريل 2026

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات المعدل الثابت  

ال تقــوم الشــركة بالمحاســبة عــن أي أصــول أو التزامــات ماليــة بســعر فائــدة ثابــت بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. ولذلــك، فــإن التغيــر   
فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر لــن يؤثــر علــى الربــح أو الخســارة.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )تابع(

23.    األدوات المالية )تابع(

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية ذات المعدل المتغير  

قامــت الشــركة بالتحــوط لمخاطــر معــدل هــذه الفائــدة بنســبة 100% مــن خــالل مبــادالت أســعار الفائــدة للفتــرة مــن                   1 أغســطس 2019 إلــى   
30 ســبتمبر 2021. ولذلــك، فــإن التغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر لــن يؤثــر علــى الربــح أو الخســارة. 

القيمة العادلة لألدوات المالية  

تــرى اإلدارة أن القيمــة العادلــة لأصــول وااللتزامــات الماليــة ال تختلــف بشــكل كبيــر عــن قيمتهــا الدفتريــة كمــا هــو موضــح فــي القوائــم الماليــة فــي   
تاريــخ التقاريــر الماليــة.

يقــدم الجــدول التالــي تحليــل لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها بعــد تاريــخ االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة وتــم تجميعــه فــي المســتويات مــن   
1 إلــى 3 اســتناًدا إلــى الدرجــة التــي تكــون فيهــا القيمــة العادلــة ملحوظــة.

المســتوى األول: قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن األســعار )غيــر المعدلــة( المدرجــة فــي األســواق النشــطة لأصــول أو االلتزامــات 
المشــابهة؛

المســتوى الثانــي: قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن األســعار التــي يتــم إدخالهــا بخــالف األســعار المعروضــة المتضمنــة فــي 
المســتوى 1، والتــي هــي قابلــة للرصــد بالنســبة لأصــول أو االلتزامــات، ســواء بشــكل مباشــر )أي كأســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )أي 

مشــتقة مــن األســعار(.

المســتوى الثالــث: قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن أســاليب التقييــم التــي تتضمــن القيــم التــي يتــم إدخالهــا بالنســبة لأصــول 
أو االلتزامــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات الســوق القابلــة للرصــد )مدخــالت غيــر قابلــة للرصــد(.

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيالمستوى 2

2٫0704٫469مبادلة أسعار الفائدة المستخدم للتحوط )االلتزامات(

ال توجد أصول مالية بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير. كما لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 خالل الفترة.  

المشتقات المالية المتضمنة  

تنص االتفاقيات التالية على المشتقات المالية المتضمنة:  

ــة  ــاه علــى مشــتقات ماليــة متضمنــة فــي معادل تنطــوي اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة بيــن الشــركة والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والمي  
التســعير والتــي تقــوم بتعديــل معــدالت التحميــل كــي تعكــس التغيــر فــي أســعار صــرف الــدوالر األمريكــي / الريــال العمانــي وكذلــك التغيــر فــي 

مؤشــر ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي ومؤشــر ســعر صــرف الريــال العمانــي.

تنطــوي اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة علــى مشــتقات ماليــة متضمنــة فــي معادلــة التســعير والتــي تقــوم بتعديــل الدفعــات كــي تعكــس التغيــر   
ــي. ــال العمان ــدوالر األمريكــي ومؤشــر ســعر صــرف الري ــر فــي مؤشــر ســعر صــرف ال ــك التغي ــي وكذل ــال العمان ــدوالر األمريكــي / الري فــي أســعار صــرف ال

إن المشــتقات الماليــة المتضمنــة غيــر منفصلــة عــن العقــد األساســي، اتفاقيــة شــراء الميــاه واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ولــم يتــم المحاســبة   
عنهــا كمشــتقات ماليــة منفصلــة، لــذا تــرى اإلدارة أن الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر المرتبطــة بالمشــتقات الماليــة المتضمنــة ترتبــط ارتباطــً 

وثيقــً بتلــك العقــود األساســية.

إدارة رأس المال  

ــاح المحتجــزة واحتياطــي التحــوط. وتتمثــل أهــداف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال فــي  يتكــون رأســمال الشــركة مــن رأس المــال المدفــوع واألرب  
حمايــة قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا وتحقيــق المنفعــة ألصحــاب المصلحــة. وتقــوم سياســة اإلدارة علــى اإلحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية 
ــة وتعديالتــه  متينــة لضمــان اســتمرارية نمــو األعمــال فــي المســتقبل. إن المتطلبــات الرأســمالية منصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاري

واتفاقيــات القــروض.
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نشرة إصدار أسهم

24.    االلتزامات

التزام التشغيل والصيانة  

وفقــً التفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ســتعمل شــركة ســويز ش.م.م علــى تشــغيل وصيانــة محطــة الشــركة حتــى 31 مــارس 2038. وفقــً التفاقيــة   
التشــغيل والصيانــة، يتعيــن علــى الشــركة ســداد رســوم التشــغيل الثابتــة حســب التوافــر.

إن الحد األدنى للدفعات المستقبلية بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة موضح على النحو التالي:  

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

2٫352 2٫511 المستحق خالل سنة

10٫697 10٫809 المستحق بعد سنة ولكن في غضون خمس سنوات

39٫902 38٫532 المستحق بعد خمس سنوات

 51٫852 52٫951

25.    ترتيب عقد اإليجار التشغيلي الذي تكون فيه الشركة هي الطرف المؤجر

كمــا هــو مفصــح عنــه فــي إيضــاح 1 مــن هــذه القوائــم الماليــة، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــراء ميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فيمــا   
يتعلــق بالعنصــر الرئيســي إلنتــاج الميــاه حســب التوافــر. كمــا هــو مفصــح عنــه فــي إيضــاح 4، حــددت اإلدارة أن اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع 
الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مشــمولة بالمعيــار الدولــي لإعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 »عقــود اإليجــار« وأن هــذا الترتيــب فــي جوهــره 
يمثــل عقــد إيجــار تشــغيلي بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16: »عقــود اإليجــار. تنتهــي صالحيــة االتفاقيــة بعــد 20 ســنة مــن 

تاريــخ التشــغيل التجــاري المحــدد فــي 1 أبريــل 2018. 

فيما يلي إجمالي الحد األدنى من اإليصاالت لعقد اإليجار المتوقع استالمها بموجب اتفاقية شراء المياه:  

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني  

11٫589 11٫619 المستحق خالل سنة

59٫031 47٫225 المستحق بعد سنة ولكن في غضون خمس سنوات

146٫667 147٫993 المستحق بعد خمس سنوات

 206٫837 217٫287

اعتماد القوائم المالية  .26

وافق مجلس اإلدارة على القوائم المالية وصرح بإصدارها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 أغسطس 2021.  
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نشرة إصدار أسهم

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

إلى مساهمي شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.م

تقرير مجلس اإلدارة

بالنيابــة عــن مجلــس إدارة )"المجلــس"( شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م )"الشــركة"(، يســرني أن أقــدم القوائــم الماليــة غيــر المدققــة لفتــرة التســعة 
أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021.

األنشطة الرئيسية

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تطويــر وتمويــل وتصميــم وبنــاء وامتــالك وتشــغيل وصيانــة محطــة تحليــة الميــاه بتقنيــة التناضــح العكســي 
فــي بــركاء فــي ســلطنة عمــان بطاقــة 62 مليــون جالــون يوميــً )281٫000 متــر مكعــب فــي اليــوم(.

األداء التشغيلي

بــدأت الشــركة التشــغيل التجــاري للمحطــة فــي 13 يونيــو 2018. وبــدأت الشــركة التشــغيل التجــاري فــي الســاعة 12:00 صباحــً فــي 13 يونيــو 2018. ومنــذ ذلــك 
الحيــن، تقــوم الشــركة بتوريــد الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه وفقــً التفاقيــة شــراء الميــاه. قامــت الشــركة بتوريــد 

أكثــر مــن 13٫762 مليــون جالــون )62٫562٫564 متــر مكعــب( مــن الميــاه خــالل عــام 2021

أسس إعداد الحسابات

تم إعداد القوائم المالية المدققة المرفقة وفقً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

النتائج واالعتمادات

نتائج الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مدرجة في الصفحة 3 من القوائم المالية غير المدققة.

نيابة عن مجلس اإلدارة

مرتضى أحمد سلطان
رئيس مجلس اإلدارة
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قائمة المركز المالي غير المدققة
كما في 30 سبتمبر 2021 

30 سبتمبر 2021
)غير مدققة(

31 ديسمبر 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيإيضاح

األصول

األصول غير المتداولة

103٫717 5101٫293ممتلكات وآالت ومعدات

593 594 6أصول حق االستخدام

104٫310 101٫887إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

1٫890  2٫025 8ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2٫347  2٫743 9النقد والنقد المعادل

4٫237  4٫768 إجمالي األصول المتداولة

108٫547 106٫655إجمالي األصول

رأس المال واالحتياطيات

500  7٫552 10رأس المال

167  251 11احتياطي قانوني

2٫790  3٫818 أرباح محتجزة

)3٫744()1٫162(7احتياطي التحوط

892 615احتياطي قرض المساهم

605 11٫074إجمالي حقوق الملكية

80٫427  76٫824 12قرض طويل األجل

10٫002  5٫376 13قرض المساهمون

4٫469  1٫394 7معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط

603  571 14التزامات عقد إيجار

13  15 مخصص مكافآت نهاية الخدمة

1٫211  1٫302 15مخصص التزام إيقاف التشغيل

1٫875  2٫336 21التزام ضريبة مؤجلة

98٫600 87٫818إجمالي االلتزامات غير المتداولة

3٫757  3٫728 12الجزء المتداول من قرض طويل األجل

3٫710  1٫370 13الجزء المتداول من قرض المساهمين

12    52 14الجزء المتداول من التزامات عقد اإليجار

1٫863  2٫613 16ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

9٫342  7٫763 إجمالي االلتزامات المتداولة

107٫942  95٫581 إجمالي االلتزامات

108٫547 106٫655إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات

المدير الماليالرئيس التنفيذي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية غير المدققة.
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نشرة إصدار أسهم

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر غير المدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيإيضاح

13٫138 13٫986 17اإليرادات

)8٫505( )9٫674(18تكاليف التشغيل

4٫633 4٫312 إجمالي األرباح

)263( )281(19مصاريف عمومية وإدارية

37 45 إيرادات أخرى

4٫408 4٫076 الربح من التشغيل

)3٫573( )3٫246(20تكاليف تمويل

835 830 الربح قبل الضريبة

)676( 5 21مصروف ضريبة الدخل

159 835 صافي ربح الفترة 

الدخل الشامل اآلخر

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقً إلى األرباح أو الخسائر :

)3٫265(72٫582التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

)3٫106(3٫417إجمالي الربح الشامل / )الخسارة الشاملة( للفترة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية غير المدققة.
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية غير المدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

رأس المال
احتياطي 

أرباح محتجزةقانوني
احتياطي 

التحوط
احتياطي قرض 

المساهم
اإلجمالي

حقوق الملكية

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

)207()1٫998()1٫442(5001672٫566في 1 يناير 2020

159--159--صافي ربح الفترة )غير مدقق(

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من 
ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء 
)3٫265(-)3٫265(---الفعال للتغيرات في القيمة العادلة

)3٫106(-)3٫265(159--إجمالي الدخل الشامل )غير مدقق(

المحول من احتياطي قرض 
2٫9983٫012-14--المساهمون إلى األرباح المحتجزة

 )301( 1٫000 )4٫707(5001672٫739في 30 سبتمبر 2020 )غير مدققة(

892605)3٫744(5001672٫790في 1 يناير 2021  

835--835--صافي ربح الفترة

اإليرادات الشاملة األخرى، بالصافي من 
ضريبة الدخل

تحوط التدفقات النقدية - الجزء 
2٫582-2٫582---الفعال للتغيرات في القيمة العادلة

3٫417 -   2٫582 835 إجمالي الدخل الشامل

7٫052----7٫052الزيادة في رأس المال

---)84(84-المحول إلى االحتياطي القانوني

المحول من احتياطي قرض 
-)277(-277--المساهمون إلى األرباح المحتجزة

61511٫074 )1٫162(3٫818 251  7٫552 في 30 سبتمبر 2021

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية غير المدققة.
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نشرة إصدار أسهم

قائمة التدفقات النقدية غير المدققة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

830835ربح الفترة قبل الضريبة

-تسويات لـ:

 4  4   مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

 56  91    إلغاء الفائدة على تكلفة إيقاف التشغيل

 2٫428  2٫427    استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 20  19   إطفاء أصول حق االستخدام

 28  28    مصروف الفائدة المحمل على التزام عقد إيجار

 125  124 إطفاء تكلفة تمويل مؤجل

 1٫991  1٫325 فائدة على قرض طويل األجل

 579  1٫119 تسوية مبادلة معدل الفائدة

 719  583 فائدة على قرض المساهم

 71  )28(   الجزء غير الفعال للتحوط 

6٫5226٫856التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

 602 )135(ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 )1٫099(  1٫570 ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

6٫359 7٫957 التدفقات النقدية من التشغيل

--ضريبة الدخل المدفوعة

7٫9576٫359صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

-)3(شراء نظم تكنولوجيا المعلومات ومعدات مكتبية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)3٫757()3٫757(قروض طويلة األجل - مدفوعة

)1٫975()1٫786(فائدة على قروض طويلة األجل 

)663()1٫494(تسوية مبادلة معدل الفائدة

)1٫475()191(قرض المساهمون

)829()278(فائدة محملة على قرض المساهمون

)52()52(سداد التزامات عقد إيجار

)8٫751()7٫558(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)2٫392( 396 صافي التغير في النقد والنقد المعادل 

2٫3473٫339النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

947 2٫743 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة )إيضاح 9(

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية غير المدققة.

247



شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )تابع(

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

ــر 2016 بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة  شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م )"الشــركة"( هــي شــركة مســاهمة مقفلــة تأسســت فــي 21 يناي  
العمانــي. تتمثــل أهــداف الشــركة فــي اإلســتحواذ علــى وتطويــر وتمويــل وتصميــم وإنشــاء وإمتــالك وتشــغيل وصيانــة محطــة تحليــة الميــاه فــي 

بــركاء فــي ســلطنة عمــان. إن عنــوان مكتــب الشــركة المســجل هــو ص.ب. 252، الرمــز البريــدي 103، القــرم، بوشــر، مســقط، ســلطنة ُعمــان.

وافــق مســاهمو شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م. علــى تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عامــة وذلــك   
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقــد فــي 31 مايــو 2021. وبالتالــي، فــإن الشــركة بصــدد تقديــم طلــب إلــى الهيئــة العامــة لســوق 
المــال للموافقــة علــى مقتــرح إصــدار أســهم فــي االكتتــاب العــام. كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021، فــي انتظــار الحصــول علــى موافقــات الســلطات الرقابيــة 

الالزمــة إلتمــام عمليــة التحويــل.

االتفاقيات الرئيسية  1-1

اتفاقية شراء المياه  

اتفاقيــة شــراء الميــاه المؤرخــة فــي 2 مــارس 2016 مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لمــدة 20 عامــً مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري المحــدد،   
علــى النحــو الــوارد فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه.

إلتزام شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.م  

تقــوم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م وفقــً التفاقيــة شــراء الميــاه ببيــع أو توصيــل الميــاه المنتجــة فــي محطــة تحليــة الميــاه فــي بــركاء   
إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. عــالوة علــى ذلــك، ســتدفع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه 

ش.م.ع.م مقابــل الســعة المائيــة المتاحــة وشــراء ناتــج الميــاه الــذي يتــم تســليمه.

خــالل فتــرة اإلنشــاء، يتعيــن علــى شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م إنشــاء مرافــق تحليــة ميــاه البحــر )"المحطــة"(، بمــا يتوافــق تمامــً مــع شــروط   
ــاه واإلمتثــال بالمتطلبــات المعمــول بهــا خــالل فتــرة اإلنشــاء. اتفاقيــة شــراء المي

باإلضافــة إلــى ذلــك، ال يجــوز لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش.م.ع.م إزالــة أو إيقــاف تشــغيل أو تفكيــك أو اســتبدال أو تغييــر أو تعديــل أو تعديــل   
أي جــزء مــن المحطــة قــد يؤثــر علــى التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة شــراء الميــاه.

إنهاء االتفاقية  

يحــق للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه إنهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه مــن خــالل تقديــم إخطــار كتابــي إلــى شــركة تطويــر األعمــال فــي حالــة   
إفــالس شــركة تطويــر األعمــال، بســبب تقصيــر جوهــري أو بشــروط أخــرى كمــا هــو مذكــور فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه.

اتفاقية األرض  

تــم توقيــع اتفاقيــة حــق اإلنتفــاع لموقــع المحطــة بتاريــخ 2 مــارس 2016 مــع وزارة اإلســكان لمنــح الحــق الحصــري فــي إســتخدام واإلســتفادة مــن   
تنفيذهــا. تاريــخ  مــن  ســنة   25 مدتهــا  أوليــة  لفتــرة  الموقــع  مســاحة 

المشتريات الهندسية وعقد البناء  

تــم توقيــع عقــد المشــتريات الهندســية والبنــاء بنظــام تســليم المفتــاح بتاريــخ 3 مــارس 2016 مــع شــركة ديجريمونــت اس.ايــه.اس لتنفيــذ أعمــال   
الهندســة والمشــتريات والبنــاء لمحطــة بــركاء لتحليــة الميــاه.

عقد التشغيل والصيانة  

تــم توقيــع عقــد التشــغيل والصيانــة بتاريــخ 3 مــارس 2016 مــع شــركة شــركة ديجريمونــت ميــدل ايســت ش.م.م لمــدة 20 عامــً إعتبــارًا مــن تاريــخ 1   
.2018 أبريــل 
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )تابع(

نشرة إصدار أسهم

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة     .2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة سارية المفعول للسنة الحالية      1-2

طبقــت الشــركة، فــي الفتــرة الحاليــة، جملــة مــن التعديــالت األخــرى الــواردة أدنــاه مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة والتفســيرات الصــادرة   
مــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة التــي يســري مفعولهــا علــى الفتــرة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021. لــم ينتــج عــن تطبيــق 
ــاه. ــغ المفصــح عنهــا فــي هــذه القوائــم الماليــة والمدرجــة أدن ــر مــادي علــى اإلفصاحــات أو علــى المبال ــر الماليــة التاليــة أي أث المعاييــر الدوليــة للتقاري

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة   
رقــم 7 - إصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 16: إعفاءات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد - 19 بعد 30 يونيو 2021  

لم ينتج عن التعديالت أعاله أي أثر في القوائم المالية للشركة.  

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار لكنها غير سارية المفعول بعد   2-2

لم تطبق الشركة بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية المفعول بعد:  

يسري مفعولها على المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
الفترات السنوية التي 

تبدأ في أو بعد

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 قياس التزامات التأمين بقيمة اإلنجاز الحالية، ويوفر أسلوب موحد 
لقياس وعرض كافة عقود التأمين. وتهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق الغرض من المحاسبة القائمة على 
أساس موحد لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 17 محل المعيار الدولي للتقارير المالية 4 

عقود التأمين كما في 1 يناير 2021.

1 يناير 2023

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي 28 )االستثمارات في 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )2011( المتعلقة بمعالجة بيع أو مساهمة الموجودات من مستثمر إلى 

الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

تأجيل تاريخ السريان ألجل 
غير مسمى. ما يزال التطبيق 

مسموًحا به.

1 يناير 2023تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 - تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة

1 يناير 2022تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 - إطار المفاهيم كمرجع

1 يناير 2022تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 - الممتلكات واآلالت والمعدات - عائدات ما قبل االستخدام المزمع

1 يناير 2022تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 - العقود المتوقع خسارتها - تكلفة الوفاء بالعقد

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2020-2018
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 1: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة، والمعيار 

الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية 16 عقود اإليجار ومعيار المحاسبة 
الدولي 41 الزراعة.

1 يناير 2022

1 يناير 2023تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة 2

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12 الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناتجة من 
المعامالت الفردية

1 يناير 2023

1 يناير 2023تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 8 - تعريق التقديرات المحاسبية
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يتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن يتــم تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة فــي القوائــم الماليــة للشــركة عندمــا تصبــح قابلــة   
للتطبيــق، وأن تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة قــد ال يكــون لــه تأثيــرًا جوهريــً علــى القوائــم الماليــة للشــركة فــي فتــرة 

التطبيــق المبدئــي. 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3

بيان االلتزام  

تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية ومتطلبــات قانــون الشــركات   
التجاريــة لســنة 2019.

أساس اإلعداد  

تم إعداد القوائم المالية وفقً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.   

هــذه القوائــم الماليــة معروضــة بالريــال العمانــي )ر.ع( وهــو أيضــً عملــة البيئــة اإلقتصاديــة الرئيســية التيــت عمــل بها الشــركة )"العملة التشــغيلية   
وعملــة العــرض"(. تــم تقريــب جميــع المبالــغ ألقــرب ألــف، مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

السياسات المحاسبية الهامة  

السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة ملخصــة أدنــاه. كانــت هــذه السياســات متســقة منــذ الســنة الســابقة،   
بإســتثناء التغيــر فــي السياســة المحاســبية علــى النحــو المبيــن أدنــاه:

الممتلكات واآلالت والمعدات  

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة محــددة. تتضمــن التكلفــة   
مبلــغ النقــد والنقــد المعــادل المدفــوع والقيمــة العادلــة للمقابــل اآلخــر الممنــوح لشــراء أصــل فــي تاريــخ الحيــازة أو اإلنشــاء. يتــم اســتهالك كل عنصــر 
مــن عناصــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بتكلفــة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتكلفــة اإلجماليــة للبنــد بشــكل منفصــل. تتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة 
الســتبدال عنصــر مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي يتــم احتســابها بشــكل منفصــل، بمــا فــي ذلــك نفقــات الفحــص واإلصــالح الشــامل.

تشــمل تكلفــة األصــول التــي يتــم تشــييدها ذاتًيــا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وتكاليــف االقتــراض ونســبة مناســبة مــن النفقــات العامــة   
ــة األصــول. العناصــر  وأي تكاليــف أخــرى تعــزى مباشــرة إلــى وضــع األصــول فــي حالــة صالحــة لالســتخدام المقصــود منهــا، وتكاليــف تفكيــك وإزال
واســتعادة الموقــع الــذي توجــد فيــه وتكاليــف االقتــراض المرســملة. يتــم تحديــد أربــاح وخســائر اســتبعاد الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى أنهــا 
فــرق بيــن عائــدات المبيعــات والقيمــة الدفتريــة لأصــل ويتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تحميــل عمليــات اإلصــالح والتجديــد علــى 

ــح أو الخســارة عنــد تكبــد المصاريــف. حســاب الرب

االستهالك  

يتــم احتســاب االســتهالك مــن أجــل شــطب تكلفــة الممتلــكات والمعــدات )بخــالف األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ( علــى أســاس القســط الثابــت   
علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــّدر بعــد أخــذ القيمــة المتبقيــة لأصــول فــي االعتبــار ويتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح أو الخســائر. األعمــار اإلنتاجيــة 

المقــدرة لهــذا الغــرض هــي:

السنوات
40األعمال المدنية واإلنشائية

20 - 40المحطة واآلالت
40أنابيب

3أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمعدات المكتبية
3األثاث والتجهيزات

3معدات النقل

يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة وطريقــة االســتهالك والقيــم المتبقيــة للممتلــكات والمعــدات مــن قبــل اإلدارة فــي تاريــخ التقريــر وتعديلهــا إذا كان   
ذلــك مناســبً. تمــت رســملة الغشــاء وفالتــر الخرطوشــة واألدوات األخــرى إلــى جانــب العمــر اإلنتاجــي للمصنــع، حيــث ســيظل هــذا جــزًءا مــن المصنــع 

ــة عمــر المصنــع دون أي تكلفــة إضافيــة. حتــى نهاي
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النفقات الالحقة  

تتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة ببنــود الممتلــكات والمعــدات. يتــم إدراج جميــع نفقــات   
ــف عنــد تكبدهــا. ــاح والخســائر كمصاري ــة األخــرى فــي األرب الصيان

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ   

يتــم قيــاس األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة وال يتــم اســتهالكها حتــى يتــم تحويلهــا إلــى إحــدى الفئــات المذكــورة أعــاله، والتــي تحــدث   
عندمــا يكــون األصــل جاهــًزا لالســتخدام المقصــود.

إنخفاض قيمة األصول غير المالية  

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لأصــول غيــر الماليــة للشــركة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. فــي   
حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لأصــل.

إن القيمــة القابلــة لالســترداد لأصــل هــي قيمتــه المســتخدمة وقيمتــه العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع، أيهمــا أكبــر. عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام،   
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات 

الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة باألصــل.

يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لأصــل تزيــد عــن قيمتهــا المقــدرة القابلــة لالســترداد. يتــم االعتــراف بخســائر   
ــا عــن أي  ــر بحًث انخفــاض القيمــة فــي الربــح أو الخســارة. يتــم تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي الفتــرات الســابقة فــي تاريــخ كل تقري
مؤشــرات علــى أن الخســارة قــد انخفضــت أو لــم تعــد موجــودة. يتــم إســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات 
المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده. يتــم إســترداد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة 

ــم يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة. ــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا، بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا ل لأصــل القيمــة الدفتري

أصول حق اإلستخدام  

يتــم قيــاس اصــول حــق اإلســتخدام مبدئيــً بنــاءًا علــى المبلــغ األولــي إللتــزام اإليجــار المعــدل ألي مدفوعــات إيجــار تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء،   
باإلضافــة إلــى أي تكاليــف أوليــة مباشــرة متكبــدة وتقديــر لتكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو الســتعادة األصــل األساســي أو الموقــع الــذي 

ــز إيجــار مســتلمة. ــا أي حواف ــه، ناقًص يوجــد في

يتــم اســتهالك األصــول فــي وقــت مبكــر مــن نهايــة العمــر اإلنتاجــي ألصــل حــق االســتخدام أو مــدة اإليجــار باســتخدام طريقــة القســط الثابــت حيــث   
يعكــس ذلــك بشــكل وثيــق النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية. تشــمل مــدة عقــد اإليجــار الفتــرات التــي يغطيهــا خيــار 

ــد إذا كانــت الشــركة متأكــدة بشــكل معقــول مــن ممارســة هــذا الخيــار. التمدي

يتم عرض أصول حق اإلستخدام كبند منفصل في بيان المركز المالي.  

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تخفيــض أصــل حــق االســتخدام بشــكل دوري عــن طريــق خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، ويتــم تعديلــه لبعــض إعــادة   
ــزام اإليجــار. قيــاس الت

ال يتــم تضميــن اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي قيــاس التــزام اإليجــار وحــق اســتخدام األصــل. يتــم إدراج المدفوعــات   
ذات الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الحالــة التــي أدت إلــى تلــك المدفوعــات ويتــم تضمينهــا فــي بنــد "مصاريــف 

التشــغيل" فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

التزامات اإليجار  

يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار مبدئًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء، مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة   
المتضمــن فــي عقــد اإليجــار أو، إذا لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد هــذا المعــدل بســهولة، معــدل االقتــراض المتزايــد للشــركة. بشــكل عــام، 
تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض المتزايــد كمعــدل الخصــم، وهــو المعــدل الــذي يتعيــن علــى المســتأجر الفــرد دفعــه إلقتــراض األمــوال الالزمــة 

ــة. بشــروط وأمــن وشــروط مماثلــة. ــة مماثل للحصــول علــى أصــل بقيمــة مماثلــة ألصــول حــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصادي

يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم إعــادة قياســها عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي   
ــر الشــركة للمبلــغ المتوقــع أن يكــون  مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية الناشــئة عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل، إذا كان هنــاك تغييــر فــي تقدي

مســتحق الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة، أو إذا عدلــت الشــركة تقييــم مــا إذا كانــت ســتمارس خيــار الشــراء أو التمديــد أو اإلنهــاء.
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التزامات اإليجار )تابع(  

يتــم عــرض إلتــزام عقــد اإليجــار كبنــد فــي بيــان المركــز المالــي. يتــم تضميــن التــزام عقــد اإليجــار، بعــد خصــم مصاريــف التمويــل، فــي االلتزامــات   
غيــر المتداولــة والمتداولــة. يتــم تخصيــص كل دفعــة إيجــار بيــن االلتــزام وتكلفــة التمويــل إلنتــاج معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي 

ــح أو الخســارة. ــى الرب ــل عل ــزام. يتــم تحميــل تكلفــة التموي لاللت

الشركة كمؤجر  

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون الشــركة مؤجــًرا لهــا كعقــود إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي. عندمــا تنقــل شــروط عقــد اإليجــار إلــى حــد كبيــر   
جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى المســتأجر، يتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي. يتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى عقــود 

اإليجــار التشــغيلية.

يتــم االعتــراف بإيــرادات اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة. يتــم إضافــة التكاليــف   
األوليــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لأصــل المؤجــر ويتــم إدراجهــا علــى أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

عندمــا يشــتمل العقــد علــى مكونــات اإليجــار وغيــر اإليجــار، تطبــق الشــركة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 15 لتخصيــص المقابــل بموجــب   
العقــد لــكل مكــون معتــرف بــه.

األدوات المالية  

األدوات المالية غير المشتقة  

اإلدراج والقياس المبدئي لأدوات المالية  

يتــم إدراج جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة مبدئيــً فــي تاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة.   
ــاح أو الخســائر،  ــة فــي األرب ــًدا، بالنســبة لبنــد غيــر مــدرج بالقيمــة العادل ــة زائ ــا بالقيمــة العادل ــي أو االلتــزام المالــي مبدئًي يتــم قيــاس األصــل المال

تكاليــف المعاملــة التــي يمكــن أن تنســب مباشــرة إلــى االســتحواذ أو اإلصــدار.

يتــم االعتــراف باألصــول وااللتزامــات الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة طرًفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة. األدوات الماليــة الرئيســية المســتخدمة مــن   
قبــل الشــركة، والتــي تنشــأ عنهــا مخاطــر األدوات الماليــة، هــي كمــا يلــي:

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى.   .1

النقد والنقد المعادل.  .2

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى، و   .3

اإلقتراضات.  .4

اإلدراج المبدئي لأصول المالية  

عنــد اإلدراج المبدئــي، يتــم تصنيــف األصــل المالــي علــى أنــه تــم قياســه علــى النحــو التالــي: التكلفــة المطفــأة؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات   
الشــاملة األخــرى - أدوات الديــن؛ القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى - أدوات حقــوق الملكيــة؛ أو القيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب 

األرباح أو الخسائر. 

األصول المالية بالتكلفة المطفأة  

يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى كال الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو   
الخســائر:

إختبــار نمــوذج األعمــال: الهــدف مــن نمــوذج أعمــال الكيــان هــو االحتفــاظ باألصــل المالــي لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة )بــدالً مــن بيــع األداة   
قبــل اســتحقاقها التعاقــدي لتحقيــق تغيــرات قيمتهــا العادلــة(.

إختبــار خصائــص التدفقــات النقديــة: تــؤدي الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط   
القائــم. األساســي  المبلــغ  علــى  والفائــدة  األساســي  المبلــغ  مدفوعــات 

يتــم تصنيــف األصــول الماليــة للشــركة كموجــودات ماليــة بالتكلفــة المطفــأة. ال يوجــد لــدى الشــركة موجــودات ماليــة مصنفــة كموجــودات ماليــة   
مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر أو القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر.
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اإلدراج المبدئي لاللتزامات المالية  

يتــم تصنيــف االلتزامــات الماليــة بأنهــا مقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو الخســائر. يتــم تصنيــف األصــول   
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حســاب األربــاح أو الخســائر إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة، أو كانــت مشــتقة أو تــم تصنيفهــا 

علــى هــذا النحــو عنــد اإلدراج المبدئــي.

ال يوجد لدى الشركة التزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية  

تلغــي الشــركة االعتــراف بااللتزامــات الماليــة فقــط عنــد إبــراء ذمــة التزامــات الشــركة أو إلغائهــا أو انتهــاء صالحيتهــا. يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة   .
الدفتريــة لإلتــزام المالــي غيــر المــدرج والمقابــل المدفــوع والمســتحق الدفــع فــي األربــاح أو الخســائر.

عندمــا تتبــادل الشــركة مــع المقــرض الحالــي أداة ديــن بأخــرى بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، يتــم احتســاب هــذا التبــادل علــى أنــه إطفــاء   
االلتــزام المالــي األصلــي واالعتــراف بالتــزام مالــي جديــد. وبالمثــل، فــإن الشــركة مســؤولة عــن تعديــل جوهــري لشــروط التــزام قائــم أو جــزء منــه 
كســداد لاللتــزام المالــي األصلــي واالعتــراف بالتــزام جديــد. مــن المفتــرض أن تختلــف الشــروط اختالًفــا جوهرًيــا إذا كانــت القيمــة الحاليــة المخصومــة 
للتدفقــات النقديــة بموجــب الشــروط الجديــدة، بمــا فــي ذلــك أي رســوم مدفوعــة صافيــة مــن أي رســوم مســتلمة ومخصومــة باســتخدام المعــدل 
الفعلــي األصلــي، تختلــف بنســبة 10 فــي المائــة علــى األقــل عــن القيمــة الحاليــة المخصومــة قيمــة التدفقــات النقديــة المتبقيــة للمطلوبــات الماليــة 
األصليــة. إذا لــم يكــن التعديــل جوهرًيــا، فــإن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام قبــل التعديــل؛ ويتــم االعتــراف بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات 

ــاح والخســائر األخــرى. ــة ضمــن األرب ــاح أو خســائر معدل ــة بعــد التعديــل فــي الربــح أو الخســارة كأرب النقدي

القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لأصول المالية  

يتــم قيــاس هــذه األصــول الحًقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة عــن طريــق خســائر   
انخفــاض القيمــة. يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة وانخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم االعتــراف 

بــأي مكســب أو خســارة مــن االســتبعاد فــي األربــاح أو الخســائر.

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة لحســاب التكلفــة المطفــأة لأصــل المالــي وتخصيــص إيــرادات الفوائــد علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة.   
معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة )بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم علــى النقــاط 
المدفوعــة أو المســتلمة والتــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي وتكاليــف المعامــالت واألقســاط أو الخصومــات األخــرى( مــن خــالل 

العمــر المتوقــع لأصــل المالــي، أو، عنــد الضــرورة، فتــرة أقصــر.

القياس الالحق واألرباح أو الخسائر لاللتزامات المالية  

يتــم الحًقــا قيــاس االلتزامــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي، إن أمكــن. طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة   
إحتســاب التكلفــة المطفــأة إللتــزام مالــي وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى الفتــرة ذات الصلــة. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي 
ً المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــالل العمــر المتوقــع لإلتــزام المالــي إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد اإلدراج المبدئــي. يخصــم فعليــ

يتــم إدراج مصاريــف الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم أيضــً أدراج أي أربــاح أو خســائر مــن اإلســتبعاد فــي   
األربــاح أو الخســائر.

إنخفاض قيمة األصول المالية  

ينطبــق نمــوذج انخفــاض قيمــة الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، مديونيــات أصــول العقــد   
ومديونيــات اإليجــار وإســتثمارات الديــون بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، ولكــن ليــس علــى االســتثمارات فــي أدوات حقــوق 

المعــادل. المدينــة والنقــد والنقــد  الذمــم  المطفــأة مــن  بالتكلفــة  الماليــة للشــركة  األصــول  الملكيــة. تتكــون 
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األدوات المالية )تابع(  

األدوات المالية غير المشتقة )تابع(  

إنخفاض قيمة األصول المالية )تابع(  

بموجب نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم قياس مخصص الخسارة على أي من األسس التالية:  

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا: وهــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التخلــف عــن الســداد المحتملــة فــي    -
غضــون 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر؛ و

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة: وهــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع أحــداث التخلــف عــن الســداد المحتملــة    -
علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.

تقيــس الشــركة مخصــص الخســارة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة، باســتثناء مــا يلــي، والتــي يتــم قياســها كخســائر   
إئتمانيــة متوقعــة لمــدة 12 شــهًرا:

-  األصول المالية التي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير؛ و

ــأداة الماليــة( بشــكل  ــزد فيهــا مخاطــر اإلئتمــان )أي مخاطــر التخلــف عــن الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع ل ــم ت ــل التــي ل أصــول التموي   -
المبدئــي. اإلدراج  منــذ  ملحــوظ 

المنهج المبسط  

تطبــق الشــركة منهجــً مبســطً مبســًطا لقيــاس الخســائر االئتمانيــة، والــذي يتطلــب إدراج مخصــص الخســارة المتوقعــة علــى مــدى العمــر للذمــم   
المدينــة دون وجــود عنصــر تمويلــي كبيــر.

فــي ظــل المنهــج المبســط، ليســت هنــاك حاجــة لرصــد الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان وســتكون الشــركة مطالبــة بقيــاس الخســائر   
األوقــات. جميــع  فــي  الحيــاة  مــدى  المتوقعــة  اإلئتمانيــة 

األدوات المالية المشتقة  

تحتفــظ الشــركة بــأدوات ماليــة مشــتقة للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة. يتــم إدراج المشــتقات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد   
المشــتقات ويتــم قياســها الحًقــا بقيمتهــا العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة فــي األربــاح أو الخســائر علــى 
الفــور مــا لــم يتــم تخصيــص األداة المشــتقة وفعاليتهــا كأداة تحــوط، وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي الربــح أو الخســارة علــى طبيعــة 

عالقــة التحــوط.

يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي ؛ يتــم إدراج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الســالبة كالتزامــات ماليــة. يتــم عــرض   
ــر مــن 12 شــهًرا وال ُيتوقــع تحقيقــه أو  ــأداة أكث ــخ االســتحقاق المتبقــي ل ــر متــداول إذا كان تاري ــزام غي ــر متــداول أو الت األداة المشــتقة كأصــل غي

تســويته خــالل 12 شــهًرا. يتــم عــرض المشــتقات األخــرى كأصــول متداولــة أو التزامــات متداولــة. 

تحوطات التدفقات النقدية  

يتــم إدراج الجــزء الفعــال للتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحوطــات للتدفقــات النقديــة فــي حقــوق الملكيــة. يتــم   
االعتــراف بالمكاســب أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر، كمــا هــو الحــال مــع أي ربــح أو خســارة مــن أي تحــوط 

يتجــاوز 100% مــن االلتــزام المرتبــط.

يتــم إعــادة تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا والمتراكمــة ســابًقا فــي حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة فــي الفتــرات التــي يتــم فيهــا االعتــراف   
الربــح أو الخســارة. بالبنــد المغطــى فــي 

يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط عندمــا تقــوم الشــركة بإلغــاء عالقــة التحــوط، أو عنــد انتهاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعها، أو إنهاؤها، أو ممارســتها،   
أو عندمــا تصبــح غيــر مؤهلــة لمحاســبة التحــوط.

رأس المال  

تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. يتــم إظهــار التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلصــدار أســهم أو خيــارات عاديــة جديــدة فــي حقــوق   
الملكيــة كخصــم، بعــد خصــم الضريبــة، مــن العائــدات، كمــا يتــم عــرض األرصــدة األخــرى التــي تمثــل حصــة متبقيــة فــي صافــي أصــول الشــركة 

ضمــن حقــوق الملكيــة.
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القروض واإلقتراضات التي تحمل فوائد  

يتــم مبدئيــً إدراج القــروض بالقيمــة العادلــة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة. يتــم الحقــً قيــاس القــروض بالتكلفــة المطفــأة. يتــم حــذف   
القــروض مــن بيــان المركــز المالــي عنــد إبــراء الذمــة مــن االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيتــه. يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة لاللتزامــات الماليــة التــي تــم إطفاءهــا أو تحويلهــا إلــى طــرف آخــر والمقابــل المدفــوع، بمــا فــي ذلــك أي أصــول غيــر نقديــة محولــة 

أو التزامــات متحملــة، فــي األربــاح أو الخســائر كإيــرادات أو تكاليــف تمويــل أخــرى.

يتــم تصنيــف القــروض كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن لــدى الشــركة حــق غيــر مشــروط فــي تأجيــل تســوية اإللتــزام لمــدة 12 شــهًرا علــى األقــل   
بعــد فتــرة التقريــر.

تكاليف التمويل المؤجلة  

يتــم تأجيــل تكلفــة الحصــول علــى القــرض ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة القــروض المعنيــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم   
القــرض. مــن  المســحوب  المبلــغ  المتراكــم مقابــل  اإلطفــاء  المؤجلــة مطروًحــا منهــا  التمويــل  لتكاليــف  إجــراء مقاصــة 

منافع الموظفين  

يتــم إدراج االلتزامــات الخاصــة بالمســاهمات فــي خطــة التقاعــد ذات المســاهمة المحــددة للموظفيــن العمانييــن، وفًقــا لنظــام التأمينــات االجتماعية   
ــاح والخســائر عنــد تكبدهــا. ــي، كمصــروف فــي األرب العمان

يتــم تكويــن مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن بموجــب خطــة منافــع تقاعــد محــددة غيــر ممولــة وفقــً لقانــون العمــل   
ــة  ــرات الحالي ــل خدمتهــم فــي الفت ــغ المنافــع المســتقبلية التــي حصــل عليهــا الموظفــون مقاب ــر مبل ــي ويتــم إحتســابه مــن خــالل تقدي العمان

والســابقة. يتــم احتســاب اإللتــزام بإســتخدام طريقــة وحــدة اإلئتمــان المتوقعــة ويتــم خصمــه إلــى قيمتــه الحاليــة.

مخصص إلتزام تفكيك األصول  

يتــم إدراج مخصــص إلتــزام اإلســتغناء عــن األصــول عندمــا يكــون هنــاك إلتــزام حالــي نتيجــة لأصــول التــي تــم تشــييدها علــى األرض بموجــب عقــود   
اإلنتفــاع المبرمــة مــع وزارة اإلســكان، يحتمــل معــه أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفقــات خــارج لمنافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام، ويمكــن تقديــر قيمــة 
المخصــص بصــورة موثــوق منهــا. تتضمــن االلتزامــات المســتقبلية المقــدرة تكاليــف إزالــة المرافــق وتســوية المناطــق المتأثــرة. يتــم إدراج األصــل 

المقابــل كجــزء مــن المحطــة واآلالت فــي الممتلــكات واآلالت والمعــدات ويتــم اســتهالكه وفقــً لذلــك.

مخصــص إلتــزام تفكيــك األصــول يمثــل أفضــل تقديــر للقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة المطلوبــة لتســوية اإللتــزام فــي تاريــخ التقريــر بنــاء علــى   
المتطلبــات الحاليــة التفاقيــة حــق االنتفــاع، وذلــك باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدّرة. يتــم خصــم التدفقــات النقديــة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة 
الحالــي الــذي يعكــس المخاطــر المحــددة إللتــزام اإلســتغناء عــن األصــل. تــدرج تجزئــة الخصــم عنــد تكبدهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر واإليــرادات 

الشــاملة األخــرى كتكلفــة تمويــل.

يتــم بشــكل ســنوي مراجعــة التكاليــف المســتقبلية المقــدرة لتفكيــك األصــول، وتعــّدل وفقــً لمــا هــو مالئــم. يتــم التعامــل مــع التغيــرات   
ــل  ــدرج األصــل المتوقــف المقاب ــل للمخصــص، وي ــدرج كتعدي فــي التكاليــف المســتقبلية المقــدرة أو فــي معــدل الخصــم المطبــق مســتقباًل وت
كممتلــكات وآالت ومعــدات. إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن القيمــة الدفتريــة الجديــدة لأصــل غيــر قابلــة للتحصيــل بالكامــل، يتــم اختبــار األصــل 

للتحقــق مــن إنخفــاض القيمــة ويتــم إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة عنــد الضــرورة. 

المخصصات  

يتــم إدراج المخصــص فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام قانونــي أو اســتداللي نتيجــة لحــدث ســابق، ومــن المحتمــل أن   
يتطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصاديــة لتســوية االلتــزام ويمكــن تقديــر المبلــغ بشــكل موثــوق . المبلــغ المــدرج كمخصــص هــو أفضــل تقديــر 
للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ فــي االعتبــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة بااللتــزام. عندمــا يتــم قيــاس 

ــة. ــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقدي ــي، فــإن القيمــة الدفتري المخصــص باســتخدام التدفــق النقــدي المقــدر لتســوية االلتــزام الحال
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اإليرادات  

تتكون اإليرادات الناتجة عن اتفاقية شراء المياه مما يلي:  

رسوم السعة التي تغطي رسوم االستثمار ورسوم التشغيل والصيانة الثابتة، و  

رسوم إنتاج المياه التي تغطي تكاليف تشغيل وصيانة ورسوم الكهرباء.  

تنــص اتفاقيــة شــراء الميــاه علــى أن الشــركة ســتوفر وتبيــع إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه ســعة ميــاه مضمونــة والتــي ســتتلقى   
الشــركة مقابلهــا مدفوعــات تعــوض عــن االســتثمارات التــي تــم إجراؤهــا وتكاليــف التشــغيل.

تعتبــر اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بمثابــة عقــد إيجــار وقــد تــم تصنيفهــا كعقــد إيجــار تشــغيلي   
بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16. يتــم إدراج تكاليــف االســتثمار فــي ســعة الميــاه علــى أســاس الســعة المتاحــة وفًقــا للشــروط 
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 16ويتــم  ــرادات إيجــار بموجــب معيــار التقاري ــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه ويتــم معاملتهــا كإي التعاقدي
إدراجهــا بطريقــة القســط الثابــت. يتــم إدراج رســوم التشــغيل والصيانــة الثابتــة بنــاًء علــى الســعة المتاحــة وفًقــا للشــروط التعاقديــة المنصــوص 

عليهــا فــي اتفاقيــة شــراء الميــاه.

يتــم إدراج إيــرادات إنتــاج الميــاه مــن رســوم التشــغيل والصيانــة وتكاليــف الكهربــاء فــي الفتــرة المحاســبية التــي يتــم فيهــا اإلنتــاج والبيــع   
ــورة للعميــل بالســاعة. يحتــوي العقــد المبــرم مــع العميــل علــى  ــا للعقــد. يحــق للشــركة إصــدار فات الفعلييــن للميــاه ويتــم توفيــر الســعة وفًق
اثنيــن مــن اإلنتــاج التــي تعتبــر التزامــات أداء منفصلــة وهمــا إنتــاج / توريــد الميــاه وإتاحــة الســعة المخصصــة. عندمــا تتضمــن العقــود التزامــات أداء 
متعــددة، يتــم توزيــع ســعر المعاملــة علــى أســاس ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء. يتــم تحديــد ســعر البيــع المســتقل لــكل التــزام أداء 

للشــركة فــي العقــد المبــرم مــع العميــل بشــكل منفصــل.

نظــًرا ألن العقــد مــع العميــل يتضمــن توفيــر الميــاه وإتاحــة الســعة بنــاًء علــى معــدل محــدد مســبًقا، يتــم إدراج اإليــرادات بالمبلــغ الــذي يحــق   
للشــركة أن تســدد بــه فاتــورة بالتــزام األداء الــذي تــم الوفــاء بــه وفًقــا التفاقيــة شــراء الميــاه. يتــم إصــدار فاتــورة للعميــل علــى أســاس شــهري ويتــم 

دفــع المقابــل عنــد تحريــر الفواتيــر.

يتم إدراج المستحق عند إنتاج / تسليم ناتج المياه أو توفير السعة.  

لــدى الشــركة اتفاقيــة طويلــة األجــل مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه تحــدد التــزام األداء وســعر المعاملــة وتخصيــص ســعر المعاملــة   
ــل  ــل أي مــن أســعار المعامــالت للقيمــة الزمنيــة للنقــود حيــث أن الفتــرة بيــن تحوي ــة. ال تقــوم الشــركة بتعدي ــكل مــن التزامــات األداء المنفصل ل
اإلنتــاج إلــى العميــل والســداد مــن قبــل العميــل ال تتجــاوز ســنة واحــدة ويتــم إجــراء المبيعــات بشــروط ائتمــان متفــق عليهــا ومتماشــية مــع 

ممارســة الصناعــة.

ضريبة الدخل  

تتكــون ضريبــة الدخــل الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة. يتــم إدرادج مصــروف ضريبــة الدخــل فــي األربــاح والخســائر بإســتثناء مــا يتعلــق ببنــود معتــرف   
بهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة أو اإليــرادات الشــاملة األخــرى، وفــي هــذه الحالــة يتــم إدراجهــا فــي حقــوق الملكيــة.

الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقعــة المســتحقة الدفــع علــى الدخــل الخاضــع للضريبــة للفتــرة، بإســتخدام معــدالت الضريبــة المعمــول بهــا أو   
الســارية بشــكل جوهــري فــي تاريــخ التقريــر، وأي تعديــل علــى الضريبــة المســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بالفتــرات الســابقة.

يتــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة التــزام الميزانيــة العموميــة، علــى أســاس الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لأصــول   
وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضرائــب. يتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة بمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا 

علــى الفــرق المؤقــت عنــد اســتردادها، بنــاًء علــى القوانيــن المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيقهــا فــي تاريــخ التقريــر.

يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن فــي مقابلهــا إســتخدام   
الفــروق المؤقتــة. تتــم مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي لــم يعــد مــن المحتمــل فيــه تحقيــق 

المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.
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العمالت األجنبية  

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، يتــم تســجيل المعامــالت بعمــالت أخــرى غيــر العملــة التشــغيلية الخاصــة بالشــركة وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي   
تواريــخ المعامــالت.

فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم تحويــل البنــود النقديــة بالعمــالت األجنبيــة باألســعار الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها   
بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة ال يتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر.

يتــم إدراج أربــاح وخســائر التحويــل المتعلقــة بالبنــود النقديــة فــي األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا، بإســتثناء تلــك المتعلقــة بالبنــود   
ــة التحــوط. ــى مــدى فعالي ــرادات الشــاملة األخــرى إل ــا فــي اإلي ــة التــي يتــم إدراجهــا مبدئًي ــة كأدوات تحــوط فــي تحــوط التدفقــات النقدي ــة المؤهل النقدي

 

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم التأكد    .4

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة، والمبّينــة فــي إيضــاح رقــم 3، يجــب علــى اإلدارة إجــراء أحــكام وتقديــرات وافتراضــات حــول القيــم   
الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات التــي ال تتضــح مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقديــرات واإلفتراضــات المصاحبــة لهــا إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى 

ــرات. تعتبــر ذات صلــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقدي

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا بشــكل دوري. يتــم إدراج مراجعــات التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي تمــت فيهــا   
مراجعــة التقديــرات إذا أثــرت المراجعــة فقــط علــى تلــك الفتــرة أو فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية، وإذا أثــرت المراجعــة علــى كال مــن الفتــرة 

المســتقبلية. الحاليــة والفتــرات 

األحكام المحاسبة الهامة  

ــم  ــغ المدرجــة فــي القوائ ــرات، والتــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى المبال أجــرت اإلدارة األحــكام المحاســبية التاليــة، بخــالف تلــك التــي تنطــوي علــى تقدي  
الماليــة:

تصنيف محطة التحلية كعقد إيجار تشغيلي  

التقديــرات المحاســبي مطلوبــة للتأكــد ممــا إذا كانــت اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه أو هــي ترتيــب   
ــار  ــاز الخدمــة أو تحتــوي علــى عقــد إيجــار وفقــً لمعي ــات امتي ــة رقــم 12: ترتيب ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــار لجنــة تفســيرات معايي ــاز وفقــً لمعي إمتي
ــر الماليــة الدوليــة رقــم 16: عقــود اإليجــار وإذا كانــت االتفاقيــة تحتــوي علــى عقــد إيجــار، فــإن االجتهــاد المحاســبي مطلــوب لتصنيــف عقــد  التقاري
اإليجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار. قامــت اإلدارة بدراســة 
ــة تفســيرات  ــر لجن ــى أن معاي ــات اإلعفــاء مــن الخدمــة وانتهــت إل ــة رقــم 21 ترتيب ــر الدولي ــر التقري ــة تفســيرات معايي ــار لجن ــة تطبيــق معي إمكاني
معاييــر التقريــر الدوليــة رقــم 21 غيــر قابــل للتطبيــق علــى الترتيــب ذلــك ألن الفائــدة المتبقيــة تتحملهــا الشــركة وليــس الشــركة العمانيــة لشــراء 

ــاه.  الطاقــة والمي

التقديرات الرئيسية  

تقــوم الشــركة بعمــل تقديــرات وإفتراضــات تتعلــق بالمســتقبل. نــادرا مــا تتســاوى التقديــرات المحاســبية الناتجــة مــع النتائــج الفعليــة ذات الصلــة.   
التقديــرات واالفتراضــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة للتســبب فــي تعديــل جوهــري فــي القيــم الدفتريــة لأصــول وااللتزامــات خــالل الســنة 

ــاه: الماليــة التاليــة موضحــة أدن

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات  

إن رســوم االســتهالك الســنوية للممتلــكات واآلالت والمعــدات حساســة للتغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المقــدر والقيمــة المتبقيــة لمحطــة التحليــة.   
تــم تحديــد العمــر اإلنتاجــي للمصنــع مــن قبــل اإلدارة مــع األخــذ فــي االعتبــار العديــد مــن االعتبــارات مثــل المســتوى المناســب للمكونــات، والصيانــة 

الشــاملة وبرنامــج االســتبدال المعمــول بــه والتقييــم الفنــي الــذي قــام بــه االستشــاري. يتــم إعــادة تقييــم هــذه التقديــرات الرئيســية ســنوًيا.

إلتزام وقف التشغيل  

تســتند تكاليــف تســوية الموقــع إلــى التقييــم الفنــي لــإدارة للتكاليــف المســتقبلية المحتملــة التــي ســيتم تكبدهــا فيمــا يتعلــق بإيقــاف تشــغيل   
مرافــق المصنــع. إن عــدم التأكــد الجوهــري فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التــي ســيتم تكبدهــا ومعــدل الخصــم المطبــق. كان مــن المفتــرض 
أن تتــم اســتعادة الموقــع باســتخدام التكنولوجيــا والمــواد المتوفــرة حالًيــا. تــم تحديــد التكلفــة المتوقعــة إليقــاف التشــغيل علــى أســاس دراســة 

أجراهــا مقــاول مســتقل وتــم خصمهــا علــى مــدى 40 عاًمــا بإســتخدام معــدل الخصــم المعــدل الخالــي مــن المخاطــر )إيضــاح 15(.
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األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم التأكد )تابع(    .4

التقديرات الرئيسية )تابع(  

تحديد مدة عقد اإليجار ومعدل الخصم اللتزامات عقد اإليجار  

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تنشــىء حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة خيــار التمديــد، أو عــدم   
ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو فتــرات مــا بعــد خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة اإليجــار إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول 
أنــه ســيتم تمديــد عقــد اإليجــار )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للشــركة فــي بدايــة عقــد 

اإليجــار الــذي تحــدده اإلدارة بإســتخدام التقديــرات اعتبــاًرا مــن ذلــك التاريــخ )إيضــاح 14(.

الضريبة المؤجلة  

توجــد شــكوك فيمــا يتعلــق بتفســير اللوائــح الضريبيــة ومبلــغ وتوقيــت الدخــل المســتقبلي الخاضــع للضريبــة. بالنظــر إلــى النطــاق الواســع   
لعالقــات العمــل وطبيعــة االتفاقيــات التعاقديــة الحاليــة، فــإن الفــروق الناشــئة بيــن النتائــج الفعليــة واالفتراضــات التــي تــم إجراؤهــا، أو التغييــرات 

المســتقبلية لمثــل هــذه االفتراضــات، قــد تتطلــب تعديــالت مســتقبلية علــى الدخــل الضريبــي والمصروفــات المســجلة بالفعــل.

فعالية عالقة التحوط  

فــي بدايــة التحــوط، توثــق اإلدارة اســتراتيجية التحــوط وتقــوم باختبــار فعاليــة التحــوط لتقييــم مــا إذا كانــت التغطيــة فعالــة أم ال. يتــم إجــراء هــذا   
اإلجــراء فــي تاريــخ كل تقريــر لتقييــم مــا إذا كان التحــوط ســيظل ســارًيا طــوال مــدة أداة التحــوط )إيضــاح 7(.

قرض المساهمين  

القيمــة الدفتريــة لقــرض المســاهمين بســعر يختلــف عــن ســعر الفائــدة فــي الســوق، معتــرف بــه مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة باســتخدام ســعر الفائــدة   
فــي الســوق وتقديــرات الســداد كمــا هــو متوقــع مــن قبــل اإلدارة بنــاًء علــى نمــوذج التشــغيل الخــاص بهــا فــي وقــت اإلدراج المبدئــي. أي تغييــرات 

فــي هــذا التقديــر للســداد ســتؤثر علــى إطفــاء قــرض المســاهمين فــي الفتــرات المســتقبلية )إيضــاح 13(.

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة. تعتبــر اإلدارة أنــه ال توجــد مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة مــع األخــذ فــي االعتبــار أن المصنــع قــد   
بــدأ عملياتــه التجاريــة بنجــاح ويتوقــع االمتثــال لمتطلبــات اتفاقيــة شــراء الميــاه وبيــع الميــاه الصالحــة للشــرب إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة 

والميــاه.

فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19(  

فــي ينايــر 2020، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة حالــة طــوارئ صحيــة عالميــة بســبب تفشــي فيــروس كورونــا )"كوفيــد - 19"(. بنــاًء علــى الزيــادة   
الســريعة فــي التعــرض واإلصابــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، صنفــت منظمــة الصحــة العالميــة، فــي مــارس 2020، تفشــي كوفيــد - 19علــى أنــه جائحــة. 
أثــرت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات واألفــراد فــي جميــع أنحــاء العالــم إلبطــاء جائحــة كوفيــد 
- 19 وســلوك المســتهلك المرتبــط بــه ســلًبا علــى النشــاط االقتصــادي العالمــي المتوقــع، ممــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى النفــط. وقــد أدى ذلك 

إلــى زيــادة العــرض الحاليــة والمتوقعــة، ممــا عجــل فــي االنخفــاض الحــاد األخيــر فــي أســعار النفــط وزيــادة تقلــب أســعار النفــط.

فيروس كورونا المستجد )كوفيد -19( )تابع(  

تراقــب الشــركة الوضــع عــن كثــب إلدارة التعطــل المحتمــل لأعمــال علــى عملياتهــا وأدائهــا المالــي. فــي حيــن أن الظــروف تتطــور باســتمرار، يتــم   
التخفيــف مــن المخاطــر مــن خــالل المســتوى العالــي مــن العقــود الملتزمــة التــي تدعــم التوقعــات الحاليــة؛ التدابيــر الوقائيــة التــي تتخذهــا اإلدارة 
ــد مــن تدابيــر خفــض التكاليــف  ــة علــى الطلــب فــي أســواق الشــرق األوســط األساســية؛ مزي للتخفيــف مــن المخاطــر التشــغيلية ؛ اســتمرار األدل

ــة الماليــة فــي البيئــة الحاليــة. المتخــذة لتحســين المرون

ــا للتأثيــر المحتمــل للوبــاء علــى بياناتهــا الماليــة للفتــرة المنتهيــة، واســتنادًا إلــى اتفاقيــة شــراء الميــاه طويلــة األجــل مــع  أجــرت الشــركة تقييًم  
الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه، توصلــت إلــى أنــه ال يوجــد تأثيــر جوهــري علــى عمليــات أو ربحيــة الشــركة. مــع تطــور الوضــع، ســتواصل 

الشــركة مراقبــة الموقــف وتعديــل إجتهاداتهــا وتقديراتهــا المحاســبية الجوهريــة، حســب الضــرورة، خــالل عــام 2021.
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نشرة إصدار أسهم

ممتلكات وآالت ومعدات    .5

أعمال مدنية 
وإنشائية

محطات 
خطوط أنابيبومعدات

نظم تقنية 
المعلومات 

والمعدات 
المكتبية

أثاث 
اإلجماليمعدات النقلوتركيبات

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

142٫88242٫09926٫983362818112٫046 يناير 2021

3--3---إضافات

3042٫88242٫09926٫983392818112٫049 سبتمبر 2021

االستهالك المتراكم

)8٫329()18()28()36()1٫706()3٫828()2٫713(1 يناير 2021

)2٫427(--)1()502()1٫126()798(المحمل على الفترة

)10٫756()18()28()37()2٫208()4٫954()3٫511(30 سبتمبر 2021

صافي القيمة الدفترية

101٫293--3039٫37137٫14524٫7752 سبتمبر 2021

 112٫047  18  28  37  26٫983  42٫099  42٫882 1 يناير 2020 

)1(--)1(---استبعادات

 112٫046  18  28  36  26٫983  42٫099  42٫882 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

 )5٫093( )18( )28( )34( )1٫038( )2٫326( )1٫649(1 يناير 2020 

 )3٫236( -    -    )2( )668( )1٫502( )1٫064(المحمل على السنة

)8٫329()18()28()36()1٫706()3٫828()2٫713(31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

 103٫717  -    -    -  25٫277  38٫271  40٫169 31 ديسمبر 2020
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ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(  5

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

يعد استهالك األعمال المدنية واإلنشائية والمحطات والمعدات وخطوط اإلنتاج جزًءا من تكاليف 
2٫4262٫426التشغيل     )إيضاح 18(

يعد استهالك نظم تقنية المعلومات والمعدات المكتبية واألثاث والتركيبات ومعدات النقل جزًءا 
12من التكاليف العمومية واإلدارية )إيضاح 19(

2٫4272٫428

أصول حق االستخدام  6

ــة مــن 2 مــارس 2016.  تــم اســتئجار األرض المشــيد عليهــا المحطــة مــن حكومــة ســلطنة عمــان )متمثلــة فــي وزارة اإلســكان( لمــدة 25 ســنة بداي  
يمكــن تمديــد مــدة عقــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بموجــب طلــب مــن الشــركة. وتســدد اإليجــارات بمبلــغ وقــدره 41٫125 ريــال عمانــي ســنويً.

تفاصيل أصول حق استخدام عقد االنتفاع وإيجار المكتب مبينة أدناه:  

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1645645 يناير

-20إضافات خالل الفترة / السنة

-)26(تصرفات خالل الفترة / السنة

639645كما في 30 سبتمبر / 31 ديسمبر

ناقصًا: اإلطفاء

)26()52(1 يناير 

-26تصرفات خالل الفترة / السنة

)26()19(المحمل على الفترة / السنة

)52()45(كما في 30 سبتمبر / 31 ديسمبر

القيمة الدفترية 

594593كما في 30 سبتمبر / 31 ديسمبر

مبلغ اإلطفاء المحمل على فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 هو 19٫000 ريال عماني )30 سبتمبر 2020: 20٫000 ريال عماني(.  
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نشرة إصدار أسهم

معدل مبادلة الفائدة المستخدم للتحوط  .7

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

 )4٫414()1٫366(القيمة العادلة اللتزام مبادالت أسعار الفائدة

 670 204أصل ضريبي مؤجل

 )3٫744()1٫162(احتياطي التحوط

يبيــن الجــدول التالــي القيــم العادلــة لمبــادالت أســعار الفائــدة والتــي تعــادل القيــم الســوقية إضافــة إلــى القيــم االســمية التــي تــم تحليلهــا حســب   
ــي )31 ديســمبر 2020:  ــال عمان ــدة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021 التــي تبلــغ 1٫394٫000 ري ــة أســعار الفائ ــة لمبادل ــى االســتحقاق. إن القيمــة العادل األجــل إل
4٫469٫000 ريــال عمانــي( تتضمــن صافــي الــرد علــى مبلــغ وقــدره 28٫000 ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2020: 55٫000 ريــال عمانــي( ويتعلــق بجــزء مــن تحــوط 

التدفقــات النقديــة الــذي تــم تقييمــه علــى أنــه غيــر فعــال.

القيمة االسمية حسب األجل إلى االستحقاق

القيمة االسميةالقيمة العادلة
 12 - 1 
شهرًا

أكثر من
1 حتى 5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني30 سبتمبر 2021

1٫36636٫9091٫67710٫30624٫926مبادالت أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2020

4٫41464٫33327٫4236٫95029٫950مبادالت أسعار الفائدة

 

وفقــا التفاقيــة التســهيالت، يتعيــن علــى الشــركة إبــرام اتفاقيــات التحــوط مــن أســعار الفائــدة للحــد مــن تعــرض الشــركة لتقلبــات أســعار الفائــدة.   
وهــذا الشــرط يشــمل القــروض طويلــة األجــل - الشــريحة »أ«.

قروض طويلة األجل - الشريحة أ  

أبرمــت الشــركة فــي 3 مــارس 2016 اتفاقيــة مبادلــة معــدالت الفائــدة مــع بنــك كريــدي أجريكــول كوربوريــت آنــد انفســتمنت وشــركة ميتسوبيشــي   
يــو إف جــي لــأوراق الماليــة الدوليــة بشــأن تســهيالت القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 2٫24% ســنوًيا. باإلضافــة إلــى ذلــك، أبرمــت الشــركة 
فــي 1 أغســطس 2018 اتفاقيــة مبادلــة معــدالت الفائــدة مــع بنــك كريــدت اجريكــول كوروريــت انفيســتمنت و ميتسوبيشــي يو.اف.جــي ســيكوريتز 

انترناشــيونال بي.ال.ســي فيمــا يتعلــق بتســهيل القــرض طويــل األجــل - الشــريحة أ بمعــدل 3٫027% ســنوًيا. 

ــة معــدالت الفائــدة مــع ميتسوبيشــي يو.اف.جــي ســيكوريتز انترناشــيونال  باإلضافــة إلــى ذلــك، أبرمــت الشــركة فــي 11 يونيــو 2020 اتفاقيــة مبادل  
1٫1425% ســنوًيا.  بمعــدل  أ  الشــريحة   - األجــل  القــرض طويــل  بتســهيل  يتعلــق  فيمــا  بي.ال.ســي 

معلومات أخرى  

وكما في تاريخ التقرير، تمت تغطية 100% )2020: 100%( من مبلغ القرض األصلي بموجب هذه االتفاقيات.  

وقــد أدرجــت حركــة القيمــة العادلــة البالغــة 2٫582٫000 ريــال عمانــي »إيجابيــة« )30 ســبتمبر 2020: 3٫265٫000 ريــال عمانــي »ســلبية«( فــي الدخــل الشــامل   
اآلخــر، بعــد خصــم الضرائــب المؤجلــة. 
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الذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة األخرى  .8

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫399  1٫559 ذمم تجارية مدينة

137  58 مدفوعات مقدًما

-65مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 22(

354 343 أرصدة مدينة أخرى 

2٫0251٫890

النقد والنقد المعادل  .9

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

822 83 نقد لدى بنك

2٫6601٫525ودائع قصيرة األجل

 2٫743  2٫347

رأس المال  .10

يتكــون رأســمال الشــركة المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع مــن 75٫522٫000 ســهم )31 ديســمبر 2020: بلــغ رأس المــال المصــرح بــه 2٫000٫000 كمــا بلــغ رأس   
المــال المصــدر والمدفــوع 500٫000( بقيمــة 100 بيســة للســهم الواحــد )31 ديســمبر 2020: 1 ريــال عمانــي للســهم الواحــد(. وتفاصيــل المســاهمين هــي 

كمــا يلــي:

نسبة 
المساهمة

عدد 
األسهم

عدد 30 سبتمبر 2021
األسهم

31 ديسمبر 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

3627٫187٫9202٫718٫792180٫000180٫000آي إنفيرومنت إنفستمنت ميدل إيست ليمتد

2720٫390٫9402٫039٫094135٫000135٫000سويز إنترناشيونال إس إيه إس

2720٫390٫9402٫039٫094135٫000135٫000كهربيل م.م.ح

107٫552٫200755٫22050٫00050٫000شركة دبليو جي تاول ش.م.م

75٫522٫0007٫552٫200500٫000500٫000

فــي 25 فبرايــر 2021، اعتمــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للشــركة القيمــة االســمية ألســهم الشــركة لتصبــح 100 بيســة بــدالً مــن واحــد ريــال   
عمانــي للســهم الواحــد، باإلضافــة إلــى زيــادة رأس المــال مــن 2٫000٫000 ريــال عمانــي إلــى 7٫552٫200 ريــال عمانــي. كمــا وافقــت الجمعيــة العموميــة غيــر 
العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأســمال الشــركة المصــدر مــن 500٫000 ريــال عمانــي إلــى 7٫552٫200 ريــال عمانــي، وقيمــة الســهم الواحــد 100 بيســة وذلــك 
عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بوصفهــا تســوية جزئيــة لقــروض المســاهمين الممنوحــة للشــركة عــن طريــق تحويــل مبلــغ وقــدره 7٫052٫200 ريــال 

عمانــي المســتلم مــن قبــل الشــركة تحــت مســمى قــروض إلــى أســهم فــي الشــركة.
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نشرة إصدار أسهم

اإلحتياطي القانوني  .11

يتطلــب قانــون الشــركات التجاريــة أن يتــم تحويــل 10% مــن صافــي ربــح الشــركة إلــى االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع إلــى أن يصبــح رصيــد   
االحتياطــي القانونــي مســاويً لثلــث رأســمال الشــركة المدفــوع بالكامــل علــى األقــل. 

قرض طويل األجل   12

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

 64٫330  61٫513 قرض طويل األجل - الشريحة أ

 21٫443  20٫504 قرض طويل األجل - الشريحة ب

 82٫017  85٫773 

 )3٫757( )3٫728(ناقصً الجزء المتداول

 78٫289  82٫016 

 )1٫589()1٫465(ناقصً: تكاليف المعاملة غير المطفأة

 80٫427  76٫824الجزء غير المتداول

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة فــي 3 مــارس 2016 للحصــول علــى تســهيالت قــرض ألجــل يصــل إلــى 96٫569٫734 ريــال عمانــي )251٫156٫655 دوالر أمريكــي(   
مكــون مــن الشــريحة »أ« مــع ســعر الفائــدة عائــم بمعــدل الليبــور علــى الــدوالر األمريكــي باإلضافــة إلــى الهامــش المعمــول بــه، والشــريحة »ب« مــع 

ــة. والهامــش هــو فــي حــدود 1٫00% و%3٫00.  ــه وتســهيالت احتياطي ــى الهامــش المعمــول ب ــت قــدره 2٫21% ســنويا باإلضافــة إل ــدة ثاب معــدل فائ

إن التسهيالت المذكورة أعاله مضمونة برهون قانونية وتجارية شاملة على جميع أصول الشركة.  

تحتــوي تســهيالت القــروض ألجــل علــى بعــض التعهــدات المتعلقــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالتصفيــة واالندمــاج وإبــرام اتفاقيــات جديــدة جوهريــة   
والرهــن الســلبي وبيــع األصــول ومنــح القــرض والضمــان واالســتحواذ علــى األصــول الرأســمالية ونســبة تغطيــة خدمــة الديــون وتغييــر األعمــال وغيــر 

ذلــك، والتــي ينبغــي علــى الشــركة االلتــزام بهــا.

تسدد تسهيالت القرض ألجل على أقساط نصف سنوية مستحقة من 30 سبتمبر 2018 حتى 30 سبتمبر 2037.   

كانت الحركة في تكاليف المعامالت غير المطفأة كما يلي:  

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫5891٫755في بداية الفترة / السنة

)166()124(المطفأة خالل الفترة / السنة

1٫4651٫589في نهاية الفترة / السنة
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قرض طويل األجل )تابع(  .12

مطابقة التدفقات النقدية التمويلية  

إن مطابقــة األرصــدة االفتتاحيــة والختاميــة فــي بيــان المركــز المالــي مــع االلتزامــات التــي نتجــت فــي التدفقــات النقديــة التمويليــة مبينــة علــى النحــو   
ــي: التال

القروض
في

1 يناير
دفعات مسددة 

خالل الفترة / 
السنة

كما في30 سبتمبر تغيرات غير نقدية
31 ديسمبر

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

2021

6٫746)6٫775()191(13٫712مستحق من مساهمين

12480٫551)3٫757(84٫184قرض تسهيل ممتاز

97٫896)3٫948()6٫651(87٫297

2020

13٫712)2٫890()1٫938(18٫540مستحق من مساهمين

16684٫184)3٫757(87٫775قرض تسهيل ممتاز

106٫315)5٫695()2٫724(97٫896

قرض المساهمون  .13

ــخ 3 مــارس 2016 للحصــول علــى تســهيالت قــرض مســاهمين غيــر مضمــون.  ــاول ش.م.م بتاري أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة دبليــو جــي ت  
كمــا أبرمــت الشــركة اتفاقيــات مــع شــركة اي انفايرونمنــت انفيســتمنتس ميــدل ايســت ليمتــد وشــركة ســويز انترناشــيونال اس.ايــه.اس وشــركة 

كاهرابيــل اف.زد.اي فــي 9 ســبتمبر 2019 للحصــول علــى تســهيالت قــروض مســاهمين غيــر مضمونــة.

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

7٫36114٫604العائد من قرض المساهمين )إيضاح 22(

)892()615(تسوية القيمة العادلة

 6٫746 13٫712

)3٫710( )1٫370(ناقصً: الجزء المتداول

5٫37610٫002الجزء غير المتداول

يجــوز للشــركة ســداد هــذه القــروض كليــً أو جزئيــً فــي أي وقــت وفقــً لشــروط وأحــكام مســتندات التمويــل. يتــم تحميــل فائــدة علــى التســهيالت   
بمعــدل ثابــت بواقــع 2٫68% حتــى 30 ســبتمبر 2019. يتــم تحميــل الفائــدة بواقــع 10% اعتبــارًا مــن 1 أكتوبــر 2019 حتــى 30 مــارس 2020 و4٫6% اعتبــارًا مــن 
31 مــارس 2020 فصاعــدًا. كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021، تبلــغ الفائــدة المتراكمــة 142٫000 ريــال عمانــي )2020: 114٫000 ريــال عمانــي(. تقيــس الشــركة قــرض 
المســاهمين بالقيمــة العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي. يتــم االعتــراف بالفــرق فــي القيمــة العادلــة، الــذي يمثــل الفرق بيــن عائدات قرض المســاهمين 
المســتلم وقيمتــه العادلــة، كاحتياطــي لقــرض المســاهمين ضمــن حقــوق الملكيــة مــع زيــادة مقابلــة فــي التــزام قــروض المســاهمين. الحقــً، يتــم 
إطفــاء هــذه القــروض باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي فــي الســوق ويتــم تعديــل الفــرق بيــن الفائــدة التعاقديــة والهامــش المحّمــل علــى األربــاح 

أو الخســائر مــن احتياطــي قــروض المســاهمين إلــى األربــاح المحتجــزة ضمــن حقــوق الملكيــة.

خــالل 2020، تــم تعديــل قــرض المســاهمين حيــث تــم تخفيــض ســعر الفائــدة مــن 10% إلــى 4٫6%. نتــج عــن هــذا التغييــر فــي مــدة القــرض تعديــل   
جوهــري فــي التــزام القــرض. وبالتالــي، ألغــت الشــركة االعتــراف بااللتــزام األصلــي )بمعــدل ربــح مضــاف للتكلفــة بواقــع 10%( واعترفــت بااللتــزام الجديــد 
)بمعــدل ربــح مضــاف للتكلفــة بواقــع 4٫6%( بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة المعدلــة مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة 
ــاح  ــى األرب ــه إل ــل فــي حقــوق الملكيــة ضمــن احتياطــي قــرض المســاهمين ليتــم إطفائ ــج عــن التعدي ــح النات ــم االعتــراف بالرب الفعلــي األصلــي. ت

المحتجــزة علــى مــدى مــدة القــرض.
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نشرة إصدار أسهم

التزامات عقد إيجار   .14

أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار مــع وزارة اإلســكان بتاريــخ 2 مــارس 2016 فيمــا يتعلــق بــاألرض المســتخدمة للمحطــة، وهــي صالحــة لمــدة 25 عامــً )راجــع   
إيضــاح 1-1(. يمكــن تمديــد عقــد اإليجــار لمــدة 25 ســنة إضافيــة بنــاًء علــى طلــب الشــركة. أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار فــي 1 يونيــو 2021 فيمــا يتعلــق 

بمقــر المكتــب وهــي ســارية لمــدة ســنتين.

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫5471٫573إجمالي التزام عقد اإليجار المتعلق بأصول حق االستخدام

)958()924(رسوم التمويل المستقبلية المحملة على عقود اإليجار التمويلي

623615القيمة الحالية اللتزامات عقد اإليجار

إن أجل استحقاق التزامات عقد اإليجار هو على النحو التالي: 

5212أقل من سنة واحدة

571603أكثر من سنة

كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021، تتضمــن القيمــة الحاليــة اللتزامــات عقــد اإليجــار التــزام عقــد إيجــار مقابــل إيجــار مكتــب بمبلــغ وقــدره 18٫000 ريــال عمانــي   
)2020: 5٫000 ريــال عمانــي(. كمــا فــي 30 ســبتمبر 2021، بلــغ مصــروف الفائــدة المحمــل علــى التزامــات عقــد إيجــار )المتضمــن فــي تكاليــف التمويــل( 

مبلــغ وقــدره 28٫000 ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2020: 38٫000 ريــال عمانــي(.

مخصص االلتزام بإيقاف التشغيل  .15

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫2111٫135في بداية السنة

9176سحب الفائدة المحملة على تكلفة إزالة المخصص

1٫3021٫211في نهاية الفترة / السنة

وفقــً التفاقيــة حــق االنتفــاع، يتعيــن علــى الشــركة إعــادة موقــع المحطــة إلــى حالتــه األصليــة قبــل انتهــاء مــدة حــق االنتفــاع. إن المــدة األوليــة هــي   
25 عامــً اعتبــارًا مــن 2 مــارس 2016 وهــي قابلــة للتجديــد لمــدة 25 عامــً أخــرى.

بســبب طبيعــة االلتــزام طويلــة األجــل، فــإن أكبــر قــدر مــن الشــكوك فــي تقديــر المخصــص هــو التكلفــة التي ســيتم تكبدهــا. افترضت الشــركة أنه   
ســتتم تســوية الموقــع باســتخدام التكنولوجيــا والمــواد المتوفــرة حاليــً. تــم تزويــد الشــركة بمجموعــة مــن النتائــج الممكنــة المعقولــة للتكلفــة 
اإلجماليــة، ممــا يعكــس افتراضــات مختلفــة حــول تســعير المكونــات الفرديــة للتكاليــف. وقــد تــم إجــراء التقديــر علــى أســاس تقريــر مســتقل مــن 

قبــل استشــاري مهنــي. تــم احتســاب المخصــص باســتخدام معــدل خصــم قــدره %6٫5.
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الذمم التجارية الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى  .16

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

441417مستحق إلى أطراف ذات صلة )إيضاح 22(

461-فائدة مستحقة على قروض ألجل

2٫172985مصاريف أخرى مستحقة

2٫6131٫863

تتضمــن الذمــم التجاريــة الدائنــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى علــى مخصــص بقيمــة ال شــيء ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2020: 278٫000 ريــال عمانــي(   
مســتحق لشــركة ســويز ش.م.م.، وهــي الشــركة المشــغلة، فيمــا يتعلــق ببعــض المطالبــات المرفوعــة علــى الشــركة وذات الصلــة بمخاطــر المــالك 
وفقــً لشــروط اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة. وبعــد عقــد مفاوضــات حــول هــذا األمــر، أبرمــت الشــركة وشــركة ســويز ش.م.م. اتفاقيــة تســوية فــي 
مــارس 2021 لفــض النــزاع، ووفقــً لذلــك ســددت الشــركة مبلــغ وقــدره 300٫000 ريــال عمانــي دفعــة واحــدة إلــى شــركة ســويز ش.م.م. كتســوية كاملــة 

ونهائيــة للمطالبــات ودون تحمــل أي التــزام إضافــي تجــاه الشــركة.

اإليرادات    .17

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

إيرادات من عقد مبرم مع عميل

2٫5612٫454مصروف الصيانة والتشغيل

820685رسوم إنتاج المياه

4٫4873٫974مصروف الكهرباء

7٫8687٫113

إيرادات من عقد إيجار

6٫1186٫025إيرادات مصروف االستثمار

13٫98613٫138

لــدى الشــركة اتفاقيــة شــراء ميــاه مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى النحــو المفصــح عنــه فــي بنــد العقــود الهامــة )إيضــاح1-1 (   
والميــاه.  الطاقــة  لشــراء  العمانيــة  للشــركة  االنتاجيــة  القــدرة  وإتاحــة  الميــاه  لتوريــد 

ــة  ــة االســتثمارية إلتاحــة القــدرة اإلنتاجي ــة ومصــروف الســعة اإلنتاجي ــة التــي تغطــي رســوم التشــغيل والصيان رســوم اتاحــة القــدرة االنتاجي  
للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه. ورســوم الكهربــاء لناتــج الميــاه الــذي يتــم تســليمه مقابــل تكلفــة الكهربــاء.

تقــوم الشــركة ببيــع كامــل ناتجهــا إلــى الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فــي ســلطنة عمــان، وهــي العميــل الوحيــد للشــركة.   
وتفضــي العقــود المبرمــة مــع العميــل إلــى التزامــات األداء المتمثلــة فــي إنتاج/توفيــر الميــاه وإتاحــة القــدرة علــى اإلنتــاج. يتــم تحديــد أســعار 
المعامــالت الخاصــة بــكل التــزام أداء تنــص عليــه العقــود المبرمــة مــع الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه بشــكل منفصــل وتكــون 

ــاه.  ــزام مــن التزامــات األداء بموجــب اتفاقيــة شــراء المي ــكل الت ــع القائمــة بذاتهــا ل مســاوية ألســعار البي

تفي الشركة بالتزامات األداء عند التسليم الفعلي لناتج المياه والكهرباء وعن طريق اتاحة القدرة االنتاجية.  

  ويحــق للشــركة إصــدار فاتــورة لــكل وحــدة ناتجــة مــن الميــاه وإتاحــة القــدرة المخصصــة لإنتــاج. يتــم تحريــر الفواتيــر الفعليــة للناتــج فــي نهايــة 
كل شــهر. ويتــم تحريــر الفواتيــر حســب ســعر المعاملــة )التعرفــة( علــى أســاس العقــود. شــروط الدفــع هــي أقــل مــن شــهر ومــن ثــّم فــإن 

ســعر المعاملــة ال يحتــوي علــى أي مكــون تمويلــي كبيــر. 

لم تدرج الشركة أية خسائر انخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة الناشئة عن تعاقد الشركة مع العميل.  

يتم تحصيل كافة إيرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء.  
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نشرة إصدار أسهم

تكاليف التشغيل  .18

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

4٫033 4٫436 تكلفة الكهرباء

ل  1٫218 1٫744 دفعات السعة اإلنتاجية المقدمة إلى الُمشغِّ

 625  892 رسوم العقد المتغيرة المتعلق بتشغيل المحطة

 163  139 التأمين المتعلق بالمحطة

2٫426  2٫426 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاحات 5(

 20  19 إطفاء أصول حق االستخدام

 20 18 تكاليف تشغيلية أخرى

9٫6748٫505

مصاريف عمومية وإدارية  .19

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

29 33 أتعاب مهنية واستشارية

15 16 أتعاب وكالة

191 201 تكاليف موظفين

2 1 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 5(

26 30 مصاريف عمومية وإدارية أخرى

281263

20. تكاليف تمويل 

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

1٫991 1٫325 فائدة على قروض طويلة األجل

)1( -   فائدة على قرض حقوق الملكية المرحلي

719 583 فائدة على قرض المساهمين

579 1٫119 تسوية مبادلة معدل الفائدة

125 124 إطفاء تكلفة تمويل مؤجل

56 91 إلغاء الفائدة على تكلفة إيقاف التشغيل

5 4 أخرى

71 )28(الجزء غير الفعال ألداة تحوط

28 28 مصروف الفائدة المحمل على التزام عقد إيجار

 3٫246 3٫573

267



شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )تابع(

21.   الضرائب

المعترف بها في األرباح والخسائر  

تخضــع الشــركة لضريبــة الدخــل بمعــدل 15% وفقــً لقوانيــن الضريبــة فــي ســلطنة عمــان. مــن أجــل تحديــد النتيجــة الخاضعــة للضريبــة للســنة،   
ــرادات والمصاريــف. تســتند  تــم تعديــل الربــح المحاســبي ألغــراض الضريبــة. يتضمــن التعديــل ألغــراض الضريبــة البنــود المتعلقــة بــكل مــن اإلي

التعديــالت علــى الفهــم الحالــي لقوانيــن وأنظمــة وممارســات الضرائــب الحاليــة. يتضمــن مصــروف الضريبــة المحمــل علــى الفتــرة مــا يلــي:

المعترف بها في قائمة الدخل الشامل  

31 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

الضريبة المؤجلة

)676()587(- الفترة الحالية

-592-  الفترة السابقة

 5)676(

إن مطابقة الضريبة مبينة على النحو التالي:  

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

830835الربح قبل الضريبة

125125ضريبة الدخل بمعدل %15

87108أثر الضريبة على المصاريف غير القابلة للخصم

375443أصل ضريبي غير معترف به

-)592(ضريبة مؤجلة عن الفترة السابقة

676)5(الضريبة وفقً لمعدل الضريبة الفعلي

الضريبة المؤجلة   

تمثل أصول والتزامات الضريبة المؤجلة أساس وفروق الرد المؤقت وتشتمل على:   

األصل / )االلتزام( كما 
في 1 يناير 2021

المعترف به في الربح 
أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر خالل 

السنة

األصل / )االلتزام( كما 
في 30 سبتمبر 2021

 ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني

301343تسويات القيمة العادلة لتكلفة إزالة 

592592-خسائر ضريبية مرحلة

)3٫175()600()2٫575(ممتلكات وآالت ومعدات

)2٫545(5)2٫540(

أصول الضريبة المؤجلة معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

204)466(670تسويات القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

)1٫875()461()2٫336(
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21.   الضرائب )تابع(

الضريبة المؤجلة )تابع(  

األصل / )االلتزام( كما في 1 
يناير 2020

المعترف به في الربح أو 
الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر خالل السنة

األصل / )االلتزام( كما في 
31 ديسمبر 2020

 ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني

181230تسويات القيمة العادلة لتكلفة إزالة 

)2٫575()912()1٫663(ممتلكات وآالت ومعدات

)1٫645()900()2٫545(

أصول الضريبة المؤجلة معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

255415670تسويات القيمة العادلة لمبادالت أسعار الفائدة

)1٫390()485()1٫875(

حاالت اإلقرارات الضريبية  

لــم تنتهــي األمانــة العامــة للضرائــب بــوزارة الماليــة مــن تقييــم اإلقــرارات الضريبيــة للســنوات مــن 2016 حتــى 2020. وتــرى االدارة أن االلتــزام الضريبــي   
النهائــي عنــد تقييمــه للســنة الضريبيــة المفتوحــة لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــرٌي علــى المركــز المالــي للشــركة فــي 30 ســبتمبر 2021.

األطراف ذات العالقة  .22

تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وموظفــي اإلدارة العليــا، والكيانــات التجاريــة التــي يملكــون فيهــا القــدرة   
علــى الســيطرة أو ممارســة نفــوذ كبيــر علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية.

تحتفــظ الشــركة بأرصــدة مهمــة مــع األطــراف ذات العالقــة والتــي تنشــأ فــي ســياق األعمــال مــن المعامــالت التجاريــة العاديــة، والتــي يتــم إبرامهــا   
المتفــق عليهــا بصــورة متبادلــة.   الشــروط واألحــكام  وفــق 

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021
ألف ريال عمانيألف ريال عماني

األرصدة
مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 8(

سويز إنترناشيونال إس إيه إس )فرع ُعمان(
األرصدة

65-

مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 16(
41 52 آي إنفيرومنت إنفستمنت ميدل إيست ليمتد

31 38 سويز إنترناشيونال إس إيه إس
31 38 كهربيل م.م.ح

11 14 دبليو جي تاول وشركاه
303 299 شركة سويز ش.م.م. )التشغيل والصيانة(

 441 417
قرض المساهمون )إيضاح 13(

 5٫258  2٫651آي إنفيرومنت إنفستمنت ميدل إيست ليمتد
 3٫943  1٫987سويز إنترناشيونال إس إيه إس

 3٫943  1٫987كهربيل م.م.ح
 1٫460  736دبليو جي تاول وشركاه

)892( )615( تسوية القيمة العادلة
6٫746 13٫712
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األطراف ذات العالقة )تابع(  .22

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيالمعامالت:

آي إنفيرومنت إنفستمنت ميدل إيست ليمتد

-2٫539تحويل قرض المساهمون إلى حقوق الملكية

69531سداد قرض المساهمون

-146سداد المصاريف

110277الفائدة المستحقة

2٫864808

إيتوتشو كوربوريشن

12سداد المصاريف

كهربيل م.م.ح

-1٫904تحويل قرض المساهمون إلى حقوق الملكية

52398سداد قرض المساهمون

-87سداد المصاريف

83208الفائدة المستحقة

2٫126606

إنترناشيونال باور إس إيه

16سداد المصاريف

سويز إنترناشيونال إس إيه إس

-1٫904تحويل قرض المساهمون إلى حقوق الملكية

52398سداد قرض المساهمون

871سداد المصاريف

83208الفائدة المستحقة

2٫126607

سويز إنترناشيونال إس إيه إس )إي بيه سي(

-64سداد المصاريف

شركة دبليو جي تاول ش.م.م

-705تحويل قرض المساهمون إلى حقوق الملكية

19147سداد قرض المساهمون

-33سداد المصاريف

3177الفائدة المستحقة

788224

سويز ش.م.م

2٫6361٫843التكاليف التشغيلية )القدرة اإلنتاجية ورسوم التشغيل المتغيرة بما في ذلك مخاطر المالك(

مكافآت اإلدارة العليا

116115رواتب ومزايا الموظفين
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األدوات المالية   .23

إفصاحات أخرى  

ٌتقيم األصول المالية لتحديد انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير كما هو مبين في إيضاح 3.   

يعتمد تصنيف الموجودات المالية على غرض اقتناء الموجودات المالية.  تحدد اإلدارة تصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.  

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لأدوات المالية:   

مخاطر االئتمان  

مخاطر السيولة  

مخاطر السوق  

تركــز إدارة المخاطــر العامــة للشــركة علــى مخاطــر تقلبــات األســواق التــي مــن المحتمــل أن تتعــرض لهــا، والعمــل علــى الحــد مــن اآلثــار الســلبية   
المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة. ويتحمــل مجلــس إدارة الشــركة المســؤولية العامــة عــن تأســيس واإلشــراف علــى إطــار إدارة المخاطــر فــي 

الشــركة.

تتم إدارة المخاطر من أجل تحديد المخاطر المالية وتقييمها والتخفيف منها ومراقبتها.  

مخاطر االئتمان  

ــه  ــاء بالتزامات ــة فــي الوف ــل فــي أداة مالي ــة إخفــاق العميــل أو الطــرف المقاب ــة فــي حال مخاطــر االئتمــان هــي خطــر تعــرض الشــركة لخســائر مالي  
العمــالء. مــن  المدينــة  الذمــم  مــن  أساًســا  وتنشــأ  التعاقديــة، 

تقتصــر المخاطــر المحتملــة فيمــا يتعلــق بمبالــغ الذمــم المدينــة علــى قيمتهــا الدفتريــة، حيــث تقــوم اإلدارة بشــكل منتظــم بمراجعــة تلــك   
للتحصيــل.  قابليتهــا  حــول  شــكوك  يوجــد  التــي  األرصــدة 

تمثــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان. وكان التعــرض لمخاطــر االئتمــان بتاريــخ التقريــر نتيجــة لمــا   
ــي: يل

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

غير المشتقة

1٫9671٫591ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2٫7432٫347نقد لدى بنك

4٫7103٫938

كان التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم التجاریة المدینة في تاریخ التقریر مستحًقا بشكل كامل من قبل الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والمياه.  

ال يوجد انخفاض في قيمة الذمم المدينة في تاريخ التقرير.  

يســتخدم حســاب المخصصــات فيمــا يتعلــق بالذمــم التجاريــة المدينــة لتســجيل خســائر انخفــاض القيمــة مــا لــم تقتنــع الشــركة بعــدم إمكانيــة   
اســترداد المبلــغ المســتحق، ويتــم شــطب المبلــغ الــذي يعتبــر غيــر قابــل لالســترداد مــن حســاب المخصصــات.
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23.    األدوات المالية )تابع(

مخاطر السيولة  

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها. ويتمثــل منهــج الشــركة فــي   
إدارة الســيولة فــي الحــرص بقــدر اإلمــكان، علــى وجــود ســيولة كافيــة دوًمــا للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف 
العاديــة والملحــة، دون تكبــد خســارة غيــر مبــررة أو المخاطــرة باإلضــرار بســمعة الشــركة. وقــد تــم توضيــح التســهيالت االئتمانيــة المتاحــة للشــركة 

فــي اإليضاحــات 12 و13. 

وفيما يلي تواريخ استحقاق االلتزامات المالية غير المخصومة في تاريخ التقرير  

30 سبتمبر 2021

القيمة الدفترية

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية  
حتى 

سنة واحدة
من سنة إلى

 5 سنوات
أكثر من

 5 سنوات

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

 68٫453  33٫775  6٫274  108٫502  80٫551 قرض طويل األجل

 5٫537  3٫255  1٫778  10٫570  6٫746 قرض المساهمون 

 1٫297  208  52  1٫557  623 التزامات عقد إيجار 

 -   - 2٫613  2٫613  2٫613 ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 90٫533  123٫242  10٫717  37٫238  75٫287 

التدفقات النقدية القيمة الدفترية31 ديسمبر 2020
التعاقدية  

حتى 
سنة واحدة

من سنة إلى
 5 سنوات

أكثر من
 5 سنوات

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

7٫03631٫90377٫278 116٫217  84٫184 قرض طويل األجل

4٫2617٫1576٫642 18٫060  13٫712 قرض المساهمون 

6151٫566531681٫345التزامات عقد إيجار 

 - -    1٫863  1٫863  1٫863 ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى

100٫374137٫70613٫21339٫22885٫265

مخاطر السوق   

مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق، مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة وأســعار األســهم علــى دخــل   
الشــركة أو قيمــة مــا تحتفــظ بــه مــن األدوات الماليــة. والهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن مؤشــرات 

مقبولــة بينمــا يتــم تحســين العائــد.

مخاطر العمالت  

تنشــأ مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة عندمــا يتــم تقويــم المعامــالت التجاريــة المســتقبلية أو األصــول أو االلتزامــات المدرجــة بعملــة غيــر العملــة   
للمنشــأة.  الوظيفيــة 

ــدوالر األمريكــي.  ــق فــي المقــام األول بال ــة الناشــئة عــن التعــرض لمخاطــر صــرف العمــالت فــي يتعل وتتعــرض الشــركة لمخاطــر العمــالت األجنبي  
العمانــي. بالريــال  فعــال  نحــو  علــى  مربــوط  األمريكــي  الــدوالر  كــون  األدنــى  الحــد  فــي  األجنبيــة  العملــة  وتعتبــر مخاطــر 
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23.    األدوات المالية )تابع(

مخاطر أسعار الفائدة   

وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت تفاصيل األدوات المالية للشركة التي تحمل فوائد كما يلي:   

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

أدوات ذات معدل عائم

61٫51364٫330قروض طويلة األجل - الشريحة أ

أدوات ذات معدل ثابت

 21٫443 20٫504قروض طويلة األجل - الشريحة ب

 6٫74613٫712قرض المساهمون

27٫25035٫155

تتعــرض قــروض الشــركة ذات ســعر الفائــدة العائــم للتغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. وقــد قامــت الشــركة بتغطيــة هــذه المخاطــر   
المغطــاة: الفائــدة  رســوم  نســبة  يلــي  وفيمــا  الفائــدة.  أســعار  مقايضــة  خــالل  مــن  الفائــدة  بأســعار  المتعلقــة 

الفائدة على القروض طويلة األجل - الشريحة أ  

% من التغطيةالفترة 

390 مارس 2016 - 1 أبريل 2019

170 أبريل 2019 - 1 أغسطس 2019

1100 أغسطس 2019 - 30 سبتمبر 2021

3082٫5 سبتمبر 2021 - 31 مارس 2026

80من 1 أبريل 2026

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات المالية ذات المعدل الثابت  

ال تقــوم الشــركة بالمحاســبة عــن أي أصــول أو التزامــات ماليــة بســعر فائــدة ثابــت بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. ولذلــك، فــإن التغيــر   
فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ التقريــر لــن يؤثــر علــى الربــح أو الخســارة.

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية ذات المعدل المتغير  

قامــت الشــركة بالتحــوط لمخاطــر معــدل هــذه الفائــدة بنســبة 100% مــن خــالل مبــادالت أســعار الفائــدة للفتــرة مــن 1 أغســطس 2019 إلــى 30 ســبتمبر   
ــح أو الخســارة.  ــى الرب ــر عل ــن يؤث ــر ل ــخ التقري ــدة فــي تاري ــر فــي أســعار الفائ ــإن التغي ــك، ف 2021. ولذل

القيمة العادلة لألدوات المالية  

تــرى اإلدارة أن القيمــة العادلــة لأصــول وااللتزامــات الماليــة ال تختلــف بشــكل كبيــر عــن قيمتهــا الدفتريــة كمــا هــو موضــح فــي القوائــم الماليــة فــي   
تاريــخ التقاريــر الماليــة.

يقــدم الجــدول التالــي تحليــل لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها بعــد تاريــخ االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة وتــم تجميعــه فــي المســتويات مــن   
1 إلــى 3 اســتناًدا إلــى الدرجــة التــي تكــون فيهــا القيمــة العادلــة ملحوظــة.

المســتوى األول: قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن األســعار )غيــر المعدلــة( المدرجــة فــي األســواق النشــطة لأصــول أو االلتزامــات   
المشــابهة؛

المســتوى الثانــي: قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن األســعار التــي يتــم إدخالهــا بخالف األســعار المعروضــة المتضمنة في المســتوى   
1، والتــي هــي قابلــة للرصــد بالنســبة لأصــول أو االلتزامــات، ســواء بشــكل مباشــر )أي كأســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )أي مشــتقة مــن األســعار(.

المســتوى الثالــث: قياســات القيمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن أســاليب التقييــم التــي تتضمــن القيــم التــي يتــم إدخالهــا بالنســبة لأصــول   
أو االلتزامــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات الســوق القابلــة للرصــد )مدخــالت غيــر قابلــة للرصــد(.
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شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع )قيد التحول(
إيضاحات حول القوائم المالية غير المدققة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )تابع(

23.    األدوات المالية )تابع(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيالمستوى 2

1٫3944٫469مبادلة أسعار الفائدة المستخدم للتحوط )االلتزامات(

ال توجد أصول مالية بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير. كما لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 خالل الفترة.  

المشتقات المالية المتضمنة  

تنص االتفاقيات التالية على المشتقات المالية المتضمنة:  

ــة  ــاه علــى مشــتقات ماليــة متضمنــة فــي معادل تنطــوي اتفاقيــة شــراء الطاقــة المبرمــة بيــن الشــركة والشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والمي  
التســعير والتــي تقــوم بتعديــل معــدالت التحميــل كــي تعكــس التغيــر فــي أســعار صــرف الــدوالر األمريكــي / الريــال العمانــي وكذلــك التغيــر فــي 

مؤشــر ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي ومؤشــر ســعر صــرف الريــال العمانــي.

تنطــوي اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة علــى مشــتقات ماليــة متضمنــة فــي معادلــة التســعير والتــي تقــوم بتعديــل الدفعــات كــي تعكــس التغيــر   
ــي. ــال العمان ــدوالر األمريكــي ومؤشــر ســعر صــرف الري ــر فــي مؤشــر ســعر صــرف ال ــك التغي ــي وكذل ــال العمان ــدوالر األمريكــي / الري فــي أســعار صــرف ال

إن المشــتقات الماليــة المتضمنــة غيــر منفصلــة عــن العقــد األساســي، اتفاقيــة شــراء الميــاه واتفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ولــم يتــم المحاســبة   
عنهــا كمشــتقات ماليــة منفصلــة، لــذا تــرى اإلدارة أن الخصائــص االقتصاديــة والمخاطــر المرتبطــة بالمشــتقات الماليــة المتضمنــة ترتبــط ارتباطــً 

وثيقــً بتلــك العقــود األساســية.

إدارة رأس المال  

ــاح المحتجــزة واحتياطــي التحــوط. وتتمثــل أهــداف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال فــي  يتكــون رأســمال الشــركة مــن رأس المــال المدفــوع واألرب  
حمايــة قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا وتحقيــق المنفعــة ألصحــاب المصلحــة. وتقــوم سياســة اإلدارة علــى اإلحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية 
ــة وتعديالتــه  متينــة لضمــان اســتمرارية نمــو األعمــال فــي المســتقبل. إن المتطلبــات الرأســمالية منصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاري

واتفاقيــات القــروض.

24.    االلتزامات

التزام التشغيل والصيانة  

وفقــً التفاقيــة التشــغيل والصيانــة، ســتعمل شــركة ســويز ش.م.م علــى تشــغيل وصيانــة محطــة الشــركة حتــى 31 مــارس 2038. وفقــً التفاقيــة   
التشــغيل والصيانــة، يتعيــن علــى الشــركة ســداد رســوم التشــغيل الثابتــة حســب التوافــر.

إن الحد األدنى للدفعات المستقبلية بموجب اتفاقية التشغيل والصيانة موضح على النحو التالي:  

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

2٫352 2٫602 المستحق خالل سنة

10٫697 13٫857 المستحق بعد سنة ولكن في غضون خمس سنوات

39٫902 34٫553 المستحق بعد خمس سنوات

 51٫012 52٫951
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نشرة إصدار أسهم

25.    ترتيب عقد اإليجار التشغيلي الذي تكون فيه الشركة هي الطرف المؤجر

كمــا هــو مفصــح عنــه فــي إيضــاح 1 مــن هــذه القوائــم الماليــة، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة شــراء ميــاه مــع الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه فيمــا   
يتعلــق بالعنصــر الرئيســي إلنتــاج الميــاه حســب التوافــر. كمــا هــو مفصــح عنــه فــي إيضــاح 4، حــددت اإلدارة أن اتفاقيــة شــراء الميــاه المبرمــة مــع 
الشــركة الُعمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه مشــمولة بالمعيــار الدولــي لإعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 »عقــود اإليجــار« وأن هــذا الترتيــب فــي جوهــره 
يمثــل عقــد إيجــار تشــغيلي بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16: »عقــود اإليجــار. تنتهــي صالحيــة االتفاقيــة بعــد 20 ســنة مــن 

تاريــخ التشــغيل التجــاري المحــدد فــي 1 أبريــل 2018. 

فيما يلي إجمالي الحد األدنى من اإليصاالت لعقد اإليجار المتوقع استالمها بموجب اتفاقية شراء المياه:  

31 ديسمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عماني  

11٫589 11٫707 المستحق خالل سنة

59٫031 59٫345 المستحق بعد سنة ولكن في غضون خمس سنوات

146٫667 132٫378 المستحق بعد خمس سنوات

 203٫430 217٫287
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الفصل الثاني والعشرون

التعهدات

)1( شركة بركاء لتحلية المياه ش م ع ع  )قيد التحول(

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه )ش م ع ع( )قيد التحول( إقراًرا تكافلًيا وتضامنًيا بما يلي:

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات صحيحة وكاملة.  

أنــه قــد تــم أخــذ العنايــة الواجبــة للتأكــد مــن أنــه لــم يتــم حــذف أيــة حقائــق أو معلومــات هامــة فــي هــذه النشــرة يمكــن أن يــؤدي حذفهــا أو إغفالهــا   
إلــى التدليــس علــى المســتثمر.

أنه قد تم االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها.  

فيما يلي األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة:

التوقيع اإلسم          

1-  مرتضى أحمد سلطان

  

2- توماز هينريقي جوداجنين  
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نشرة إصدار أسهم

)2( مدير اإلصدار

اســتنادا إلــى المســؤوليات المنوطــة بنــا بموجــب أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة والئحــة الشــركات المســاهمة العامــة ، قمنــا بمراجعــة كل الوثائــق ذات 
العالقــة والمــواد األخــرى الالزمــة إلعــداد  نشــرة اإلصــدار المتعلقــة بطــرح أســهم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش م ع ع  )قيــد التحــول( لالكتتــاب العــام.

ويتحمــل مجلــس إدارة شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه ش م ع ع )قيــد التحــول( مســؤولية صحــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه والذيــن أكــدوا 
علــى أنــه لــم يتــم حــذف أو إغفــال أي معلومــات جوهريــة منهــا يمكــن أن يــؤدي حذفهــا أو إغفالهــا إلــى التدليــس علــى المســتثمر.

ونؤكــد بأننــا قــد بذلنــا العنايــة الواجبــة والمطلوبــة التــي تتطلبهــا المهنــة فيمــا يتعلــق بهــذه النشــرة التــي تــم إعدادهــا تحــت إشــرافنا، وبنــاء علــى 
أعمــال المراجعــة والمناقشــات مــع الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وموظفيهــا واألطــراف األخــرى ذات العالقــة. وعليــه، نؤكــد مــا يلــي:  

لقــد قمنــا بإيــالء العنايــة الواجبــة والســائغة التــي تضمــن مواكبــة البيانــات التــي تلقيناهــا مــن شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه والمتضمنــة فــي  هــذه   
النشــرة الحقائــق الــواردة فــي  الوثائــق والمــواد والمســتندات األخــرى المتعلقــة باالكتتــاب.

علــى حســب إطالعنــا وعلمنــا ومــن المعلومــات التــي قدمتهــا لنــا شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه، فــإن الشــركة لــم تغفــل أيــة معلومــات جوهريــة يمكــن   
أن يــؤدي إغفالهــا إلــى التدليــس علــى المســتثمر.

إن نشــرة اإلصــدار هــذه واالكتتــاب المتعلــق بهــا تتفــق مــع جميــع قواعــد وشــروط اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي قانــون ســوق رأس المــال والئحــة   
التنفيذيــة ونمــوذج نشــرة اإلصــدار المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال وأنهــا تتفــق مــع قانــون الشــركات التجاريــة والئحــة الشــركات 

المســاهمة العامــة والتعليمــات والقــرارات األخــرى الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

إن البيانــات والمعلومــات التــي تــم عرضهــا فــي  نشــرة اإلصــدار هــذه والمعــدة باللغــة العربيــة )وترجمتهــا غيــر الرســمية إلــى اللغــة اإلنجليزيــة( هــي   
بيانــات ومعلومــات حقيقيــة وصحيحــة وكافيــة لمســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرار المناســب حــول االســتثمار مــن عدمــه فــي األوراق الماليــة 

ــاب. المطروحــة لالكتت

مدير اإلصدار

بنك مسقط ش م ع ع 
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يؤكــد المستشــار القانونــي المبيــن اســمه أدنــاه أن جميــع اإلجــراءات المتخــذة بشــأن طــرح األوراق الماليــة موضــوع هــذه النشــرة تتفــق مــع أحــكام القوانيــن 
والتشــريعات ذات العالقــة بنشــاط شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه وقانــون الشــركات التجاريــة وقانــون ســوق رأس المــال واللوائــح والتعليمــات الصــادرة 
بمقتضاهــا ومتطلبــات شــروط إصــدار األســهم ونمــوذج نشــرة اإلصــدار المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال والنظــام األساســي لشــركة بــركاء 
لتحليــة الميــاه وقــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس إدارة الشــركة. لقــد حصلــت شــركة بــركاء لتحليــة الميــاه علــى جميــع التراخيــص والموافقــات الرســمية 

الالزمــة لمباشــرة األنشــطة الموضحــة فــي هــذه النشــرة.

المستشار القانوني لشركة بركاء لتحلية المياه ش م ع ع )قيد التحول(

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون
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