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تاريخ إغالق المرحلة الثانية ل	كتتاب
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٨ فبراير ٢٠٢٢

ا�كتتاب العام (المرحلة الثانية)
لشركة بركاء لتحلية المياه (ش م ع ع) 

(قيد التحويل)

إصدار أسهم المرحلة الثانية من خالل طرح عدد
١٥٫١٠٤٫٤٠٠ سهم بسعر ١٤٥ بيسة للسهم الواحد



أكبر   - اإلستراتيجية  األهمية  ذات  األصول   
عمان،  في  المياه  لتحلية  تشغيلية  محطة 
من  تقريبا   ٪23 بنسبة  احتياجات  تلبي  التي 

الطلب على المياه في السلطنة
إطار تعاقدي راسخ مع تدفقات نقدية مستقرة   

وطويلة األمد حتى عام 2038 
الشركة  مع  المياه  شراء  اتفاقية  إبرام    -
 20 لمدة  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية 
سنة )مدته أكثر ب33٪ من عقود المبرمة 
 15 لمدة  هي  والتي  الطاقة  شركات  مع 

سنه(
إبرام اتفاقية لمدة 20 سنة مع شركة سويز   -
المحطة  لتشغيل  المسؤولية  محدودة 

وصيانتها
إبرام اتفاقية تمويل طويل األمد للمشروع   -
فائض  استخدام  آلية  إلى  الحاجة  دون 

النقد لسداد الديون.
بنظام  المياه  تحلية  في  موثوقة  تقنية   

التناضح العكسي
مؤسسون يتمتعون بخبرة طويلة في قطاع   

توليد الطاقة وبسجل حافل باإلنجازات
مشغل  يديرها  متكاملة  تشغيل  محطة    

دولي بفريق من الخبراء في القطاع

  تم تسويه جميع النزاعات بالكامل مع مقاول 
المشغل  و  البناء  و  الشراء  و  التصميم  عقد 
الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  مع  وأيضا 
بدء  تاريخ  في  بالتأخير  المتعلقة  والمياه 

التشغيل
متوسط العائد على األرباح الموزعة هو ٪8٫4*   
سنويا بناء على سعر الطرح بقيمة 145 بيسة 

للسهم الواحد
مع  األرباح،  لتوزيعات  سنوية  نصف  دفعات   
للسهم  بيسات   6 بقيمة  األولية  األرباح  توزيع 

الواحد في أبريل 2022.
األرباح  لتوزيعات  النقدّية  التدّفقات  تعّد   
قروض  أولوية من خدمة سداد  أكثر  هيكلّيا 
المساهمين _ ويعّد هيكل تدّفقات توزيعات 
يتم  اكتتاب  ألي  نوعه  من  األول  هذا  األرباح 

طرحه في ُعمان
في  الرئيسين  المؤسسين  المستثمرين   
الشركة  إلتزمت   - األولى  العام  االكتتاب 
الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م، وهي الذراع 
الهندسية  بهوان  لمجموعة  االستثمارية 
يصل  ما  باستثمار  ش.م.ع.ع  مسقط   وبنك 
إلى 10٪ لكل مستثمر من حجم االكتتاب عند 

قيمة 145 بيسة للسهم الواحد

*باستثناء مصاريف اإلصدار التي تبلغ 2 بيسة للسهم الواحد.



شركة بركاء لتحلية المياة ش.م.ع.ع )قيد التحول(اسم الشركة

30٫208٫800  سهماألسهم المطروحة

4٫4 مليون ريال عمانيحجم الطرح

المراحل

المرحلة األولى )بناء سجل األوامر(
50٪من عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب العام  

أغلقت المرحلة األولى في تاريخ 3 فبراير  
ــة مــع تجــاوز طلبــات  تلقــت المرحلــة األولــى مــن اإلكتتــاب العــام اســتجابة قوي  
اإلكتتــاب ب4٫83 ضعفــا مــن عــدد األســهم المطروحــة فــي المرحلــة األولــى 

الرئيســيين(  المؤسســين  المســتثمرين  طلبــات  يشــمل  )والــذي 
المرحلة الثانية )السعر الثابت(:

50٪ من الطرح - 15٫104٫400 سهم  
يفتــح اإلكتتــاب فــي المرحلــة الثانيــه فــي تاريــخ 8 فبرايــر 2022 وينتهــي فــي 14   

فبرايــر 2022

40٪نسبة األسهم المطروحة

145 بيسة للسهم الواحد )عبارة عن قيمة السهم مضافا إليه )2( بيسة السعر
مصاريف إصدار السهم الواحد( 

حدود الطلب
الحد األقصىالحد األدنى                    

250٫000 سهم1٫000 سهم المرحلة الثانية:

العمانيين وغير العمانيين من األفراد والجهات اإلعتباريةاألهلية

المستثمرين الرئيسيين 
المؤسسين

عدد األسهم  المخصصةاسم المساهم المؤسسي

3٫020٫800الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م
3٫020٫800بنك مسقط ش.م.ع.ع

6٫041٫600المجموع

المستشار المالي ومدير 
االصدار

وكالء االكتتاب

*باإلضافة الى اسهم المستثمرين المؤسسين الرئيسيين

تعليمات هامة للمستثمرين

ــاة ش.م.ع.ع )قيــد  ــة المي ــركاء لتحلي ــاب فــي أي مــن أســهم شــركة ب ــع أو دعــوة لالكتت هــذه الوثيقــة ال تشــكل عرضــا للبي
التحــول(. أي عــرض أو دعــوة تعتمــد علــى نشــرة إصــدار الشــركة  باســتثناء هــذه الوثيقــة  فإن مســتلم هذه الوثيقة ســيكون 
مســؤوال عــن الحصــول علــى النصيحــة المهنيــة بشــأن أي اســتثمار فــي الشــركة ومســؤول أيضــا عــن عمــل تقييــم مســتقل 

للمعلومــات الــواردة فيــه. ال يجــب اعتبــار هــذه الوثيقــة بمثابــة استشــارة قانونيــة او تجاريــة أو ضريبيــة

1



2

لم تستثمر في شركة بركاء لتحلية المياة؟
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. يمكــن تلخيــص مقترحــات اإلســتثمار الفريــدة للشــركة والتــي تعتبــر حاســمة 

لتحقيــق عوائــد للمســاهمين أدنــاه:

إطار تعاقدي محدد على نحو جيد:   .1

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

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. ومــن 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.

المســاهمين  خبــرة  علــى  اإلعتمــاد  مــع  المشــغل  مــع  والصيانــة  للتشــغيل  اتفاقيــة  إبــرام 
والصيانــة التشــغيل  مجــال  فــي  المؤسســين 

أبرمــت الشــركة اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة لمــدة 20 ســنة مــع شــركة ســويز ش م م وهــي تخضــع 
لســيطرة أحــد مؤسســي المشــروع ممــا يجمــع األطــراف علــى توافــق المصالــح بمــا يضمــن تشــغيل المحطة 
بكفــاءة. وُتشــغل المحطــَة شــركة ســويز ش م م التابعــة لســويز جــروب؛ وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة 
عالميــا فــي مجــال تحليــة الميــاه حيــث أنشــأت مــا يزيــد عــن 250 محطــة للتحليــة علــى مســتوى العالــم 
بســعة إجماليــة بلغــت 3٫5 مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم، ولديهــا خبــرة فــي تشــغيل محطــات التحليــة 
المســتدامة والتــي اكتســبتها علــى مــدار 50 ســنة. وقــد ُمنحــت خــالل 12 ســنة الماضيــة 20 جائــزة تمنحهــا 

"جوائــز الميــاه العالميــة" وذلــك لتفوقهــا عالميــا فــي مجــال التحليــة ومعالجــة الميــاه.

وُتــدار شــركة التشــغيل محليــا وتســتفيد مــن خبــرات المؤسســين الذيــن لديهــم ســجل حافــل وخبــرات 
واســعة فــي المجــال، ولهــم ســمعة حســنة فــي المنطقــة وســجل حافــل بمشــاريع محطــات التحليــة 
المماثلــة. لمزيــد مــن المعلومــات عــن شــركة التشــغيل يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل العاشــر "وصــف 
الشــركة ونظــرة عامــة علــى األعمــال" مــن نشــرة اإلصــدار. وبموجــب اتفاقيــة التشــغيل والصيانــة خففــت 
الشــركة مــن المخاطــر المتعلقــة بالتشــغيل والصيانــة، وتتوقــع الشــركة أن تفــي للشــركة العمانيــة 

لشــراء الطاقــة والميــاه بأهــداف مســتويات الجاهزيــة وأن تمنــع حــدوث تعطــل المحطــة.

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 فــي قطــاع الطاقــة 
والميــاه المســجلة فــي ســلطنة عمــان والتــي تخضــع لتطبيــق آليــة اإلســتخدام اإللزامــي لفائــض النقــد فــي 

ســداد الديــون.
إن عــدم وجــود آليــة اســتخدام فائــض النقــد اإللزاميــة فــي ترتيبــات تمويــل لشــركة بــركاء لتحليــة الميــاه 
يعنــي عــدم تقييــد قــدرة الشــركة علــى توزيــع األربــاح علــى المســتثمرين وذلــك علــى العكــس منهــا فــي 

حالــة تطبيــق مثــل هــذه اآلليــة.
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األهمية اإلستراتيجية للمحطة:  .2

 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 الســلطنة وذلــك حســب بيــان الشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه لســبع 
ســنوات - إصــدار )2019م - 2025م(. تقــع المحطــة فــي موقــع اســتراتيجي فــي بــركاء، القربيــة مــن مدينــة 

مســقط، وبالتالــي فهــو وحــدة إمــداد رئيســية للميــاه لمدينــة مســقط.

تقنية موثوقة في تحلية المياه بنظام التناضح العكسي  .3

حققــت المحطــة معــدالت أداء ممتــازة مــن حيــث مســتوى التشــغيل وهــو مــا يقــوم دليــًلا علــى التشــغيل 
الفعــال للمحطــة منــذ تاريــخ تشــغيلها التجــاري. وتقنيــة التناضــخ العكســي 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 الظواهــر األخــرى كتلــوث ميــاه البحــر بالنفــط.

تأســيس المشــروع مــن قبــل مؤسســين يتمتعــون بخبــرة طويلــة فــي قطــاع تحليــة الميــاه   .4
بالنجــاح  حافــل  وبســجل 

يــؤازر الشــركة مؤسســون يتمتعــون بخبــرة واســعة فــي مجــال تنفيــذ مشــروعات كبيرة ومعقــدة لمحطات 
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 اإلنتهــاء مــن اإلكتتــاب العــام:

ُتعــد إيتوتشــو مــن الشــركات الرائــدة عالميــا فــي مجــال التجــارة واإلســتثمار، وتقــوم بمشــاريع أساســية  أ ( 
اجتماعيــة؛ كإنشــاء الســكك الحديديــة، والجســور، والطرقــات، ومحطــات تحليــة ميــاه البحــر، وغيرها من 
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 
اإلمتيــاز، والتخصيــص، وميــاه الشــرب، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، ومشــروعات التملــك والتشــغيل 
والبيــع، وخدمــات عقــود التصميــم والشــراء والبنــاء، وخدمــات التشــغيل والصيانــة. وشــركة إيتوتشــو 
ــان.  ــو بالياب ــة ومقرهــا الرئيســي فــي طوكي ــارة عــن مجموعــة شــركات عالميــة موزعــة فــي 63 دول عب
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 5٫2 تريليــون يــن يابانــي تقريبــا.

شــركة ســويز توظــف 90٫000 موظفــا فــي خمــس قــارات مختلفــة، وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة عالميــا  ب ( 
فــي مجــال إدارة المــوارد المســتدامة الذكيــة؛ فهــي توفــر حلــول إدارة الميــاه والنفايــات بمــا يمكــن 
المــدن والصناعــات مــن تحســين إدارة مواردهــم وتعزيــز األداء البيئــي واإلقتصــادي بمــا يتماشــى مــع 
المعاييــر التنظيميــة وإمكانــات التقنيــات الرقميــة والحلــول المبتكــرة. وتعالــج شــركة ســويز مــا يزيــد 
عــن 45 مليــون طــن مــن المخلفــات فــي كل ســنة، وتنتــج 7٫1 مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه الشــرب، 
وتنتــج 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 فــي 
ــورو. فــي  ــار ي ــورو. وُيقــدر رأس مــال ســويز جــروب الســوقي بنحــو 12٫6 ملي ــار ي عــام 2020 نحــو 17٫2 ملي
ــة علــى عــرض  ــه فــي الجمعيــة العامــة العادي 30 يونيــو 2021 وافــق الشــركاء فــي شــركة ســويز اس اي
شــركة فيوليــا انفايرونمنــت اس ايــه بالســيطرة واالســتحواذ علــى شــركة ســويز اس ايــه جــروب، ومــن 

المتوقــع أن ُينجــز االســتحواذ علــى بدايــة عــام 2022.
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الــى  انجــي للحكومــات والمجتمعــات والشــركات حلــول فعالــة ومبتكــرة تســتند  توفــر مجموعــة  ت ( 
خبرتهــا فــي أربعــة قطاعــات رئيســية: الطاقــة المتجــددة ، وحلــول الطاقــة والشــبكات. أنجــي توظــف 
170 ألــف شــخص فــي 70 دولــة حــول العالــم وحققــت حوالــي 55٫8 مليــار يــورو مــن االيــرادات فــي عــام 
2020. يبلــغ ســقف الســوق 28 مليــار يــورو. وفــي ســلطنة عمــان، تعــد الشــركة مســتثمر طويــل األجــل 
مــن خــالل مصالحهــا فــي محطــات تحليــة الميــاه بــركاء2 ، وصحــار 1 باالضافــة الــى ثــالث محطــات انتــاج 

ــركاء 3، و صحــار 2. الطاقــة فــي الرســيل، ب

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

والهندســة، والخدمــات الصناعيــة وخدمــات التوزيــع.

٪٣٦

٪٢٧

٪٢٧

٪١٠

٪٢١٫٦

٪١٦٫٢

٪١٦٫٢

٪٦

ملكية ا�سهم
قبل االكتتاب العام

ملكية ا�سهم 
بعد االكتتاب العام

شركة آي إنفايرونمنت 
انفستمنتس

شركة سويز إنترناشونال 
اس ايه اس

شركة كاهرابيل م م ح

شركة دبليو جي تاول ش م م

العمر اإلنتاجي الطويل للمشروع وقيمته في فترة ما بعد اتفاقية شراء المياه*  .5

وفًقــا لالستشــاري كيــه 4 كيــه )مستشــار دولــى ذائــع الصيــت(، 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 
ــة  ــت الشــركة الحال ــك، وقــد عدل ــة الطلــب بعــد ذل ــة لتغطي ــن تكــون كافي ــط الرئيســة ل فــي شــبكة الرب
الــذي تتوقعــه كيــه 4 كيــه  األساســية للربــح الســنوي قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهالك واإلطفــاء 

ليغطــي الفتــرة مــن انتهــاء اتفاقيــة شــراء الميــاه إلــى عــام 2057 وقــدر بنحــو 14٫6 مليــون ريــال عمانــي.
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ــع  ــة للتوزي ــة المتاح ــات النقدي ــة والتدفق ــدات القوي ــق العائ ــة بتحقي ــة مدعوم ــاح جذاب ــق أرب تدف  .6
ــاه ــراء المي ــة ش ــرة اتفاقي ــال فت خ

وتســتند األربــاح وتوزيعــات األربــاح للشــركة إلــى العائــدات القويــة المبنيــة علــى إطــار تعاقــدي راســخ وعــدم 
وجــود أي مطالبــات منافســة علــى التدفقــات النقديــة القابلــة للتوزيــع. وتعتــزم الشــركة اإلعــالن عــن األربــاح 
النصــف ســنوية ودفعهــا، وبالتالــي الشــركة توفــر تدفــق منتظــم مــن األربــاح للمســتثمرين. وبنــاء علــى 

ذلــك، فمــن المتوقــع أن التوزيــع األول لألربــاح بقيمــة 6 بيســة للســهم الواحــد فــي أبريــل 2022.

تعــّد التدّفقــات النقدّيــة لتوزيعــات األربــاح هيكلّيــا أكثــر أولويــة مــن خدمــة ســداد قــروض   .7
المســاهمين_ ويعــّد هيــكل تدّفقــات توزيعــات األربــاح هــذا األول مــن نوعــه ألي اكتتــاب يتــم طرحــه 

فــي ُعمــان. 

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 
كامــل  ســداد  وحتــى  اآلتــي  الترتيــب  حســب  النقديــة  التدفقــات  مــن  ســتدفع  الممتــاز  الديــن  خدمــة 

المســاهمين: لقــروض  المســاهمين طبقــا  مســتحقات 

أوال: ســتدفع الشــركة إلــى حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين أنصبــة األربــاح أو التوزيعــات األخــرى  ) أ( 
علــى جميــع المســاهمين بقيمــة 906٫264 ريــاال عمانيــا فــي كل ســنة ميالديــة.

ثانيــا: ســتدفع الشــركة إلــى حســاب ســداد قــروض المؤسســين أصــل الديــن مــن قــروض المســاهمين  ) ب( 
والفوائــد المترتبــة عليــه.

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

وتحــول المبالــغ إلــى حســابات التوزيــع الفرعيــة )حســاب التوزيعــات الخــاص بالمســاهمين وحســاب ســداد قروض 
المســاهمين المؤسســين( طبقــا آلليــة دفــع الديــون حســب أهميتهــا المذكــورة أعــاله بنحــو مــن التفصيــل 

متــى توفــر النقــد بعــد تلبيــة متطلبــات خدمــة الديــن الممتــاز

لمزيــد مــن التفاصيــل عــن آليــة ســداد الديــون والفوائــد حســب أهميتهــا يرجــى الرجــوع إلــى الفصــل الثانــي 
عشــر بعنــوان "تكلفــة المشــروع ومصــادر التمويــل" مــن نشــرة اإلصــدار.

.www.barkadesalination.com تتوفر نسخة من تقرير السوق اإلستشاري كيه 4 كيه على الموقع اإللكتروني للشركة *

** تــم تعديــل الحالــة األساســية لألربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واإلهــالك واإلطفــاء التــي تقدرهــا كيــه 4 كيــه مــن قبــل الشــركة 
لمصروفــات التشــغيل و الصيانــة إضافيــة فــي المجمــوع 29 مليــون ريــال عمانــي، الموزعــة علــى فتــرة مــا بعــد اتفاقيــة شــراء الميــاة أي مــن 

الربــع الــذي يبــدأ مــن أبريــل 2038 عــام حتــى عــام .2057
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الجوانب الرئيسية للتقييم

ارباح مستقرة قادرة على التكيف مع 
التغيرات في رسوم المياه وديناميكيات 

السوق.

نمو مستمر في األرباح المتوقعة حيث 
تتراجع تكاليف التمويل بمرور الزمن.

صافي ا�رباح قبل خصم الفوائد
والضرائب وا�هالك وا�طفاء

٤٫٦

٤٫١

٣٫٢ ٣٫٢ ٣٫١ ٣٫٠ ٢٫٨

١٫١
١٫٣

١٫٩ ١٫٧
٢٫١ ٢٫٢ ٢٫٣

١٧٫٤ ١٨٫٣ ١٨٫٦ ١٨٫٧ ١٨٫٩ ١٩٫٠ ١٩٫١

٩٫١ ٨٫٦ ٨٫٤ ٨٫١ ٨٫٥ ٨٫٥ ٨٫٤

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ ٢٠٢٦

ي
مان

ل ع
ريا

ن 
يو

مل
ب

صافي ا�رباح

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ ٢٠٢٦

صافي ا�رباح قبل الضرائبتكلفة التمويل

ي
مان

ل ع
ريا

ن 
يو

مل
ب

متوســط توزيعــات أربــاح للســهم الواحــد يبلــع 12 بيســة مــع أول توزيــع لألربــاح بمبلــغ 
6 بيســات للســهم الواحــد ســيتم دفعهــا فــي أبريــل 2022

١٢٫٠

سة
بي

ارباح لكل سهم

١٢٫٠ ١٢٫٠ ١٢٫٠ ١٢٫٠

٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ ٢٠٢٦
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مــن المتوقــع أن يكــون متوســط عائــد األربــاح 8.4٪* للفتــرة 2022-2026 بنــاء علــى ســعر 
الطــرح الــذي يبلــغ قيمــة 145 بيســة للســهم

متوســط عائــد أربــاح شــركة بــركاء لتحليــة الميــاة ألول 5 ســنوات هــو 8٫4٪ علــى أســاس ســعر الطــرح بقيمــة 
145 بيســة للســهم الواحــد.

*باستثناء مصاريف اإلصدار التي تبلغ 2 بيسة للسهم الواحد.

الشركة )1(
انتهاء اتفاقية 
شراء )المياه( 

والطاقة

 العائد على 
 األرباح

الموزعة )2(

السعر لمضاعف األرباح 
في فترة االثني عشر 

شهًرا الماضية )3(
)أ( الشركات التي ليس لديها فائض نقد بموجب اتفاقيات التسهيالت الممتازة )4(

4٫4 مرة10٫3٪2027سيمبكورب
4٫2 مرة8٫3٪2029العنقاء للطاقة

8٫7 مرة8٫4٪2032مسندم للطاقة
5٫6مرة0٪2034مسقط لتحلية المياه

9٫9 مرة12٪2036الشرقية لتحلية المياه
6٫6 مرة7٫8٪المتوسط

)ب( الشركات التي لديها فائض نقد بموجب اتفاقيات التسهيالت الممتازة )4( 
3٫3 مرة12٫7٪2028السوادي للطاقة)4(

3٫1 مرة10٫0٪2028الباطنة للطاقة)4(
9٫2 مرة7٫6٪2033ظفار لتوليد الكهرباء

5٫2 مرة10٫1٪المتوسط
6٫1 مرة 8٫7%متوسط )أ(، )ب(

0٫3 مرة)5( )7(8٫4٪ )5( )6()7(2038بركاء لتحلية المياه
الرجاء الرجوع لنشرة اإلصدار للمزيد من التفاصيل حول الشركات النظيرة

أكــوا بــاور بــركاء، والكامــل للطاقــة، وتنتهــي اتفاقيــة شــراء الطاقــة الخاصــة بهــم فــي عــام 2021، وشــركة أكــوا بــاور بــركاء، واس إم إن   .1
بــاور، وصحــار للطاقــة لــم يوزعــوا أنصبــة أربــاح فــي الســنوات الثــالث الماضيــة، وبالتالــي لــم يتــم مقارنتهــم بالشــركة.

ُتحســب عوائــد األربــاح علــى أســاس إجمالــي األربــاح الموزعــة خــالل اإلثنــي عشــر شــهرا الماضيــة حســب مــا قدمتــه الشــركة فــي الموقــع   .2
اإللكترونــي لبورصــة مســقط مقســوما علــى ســعر الســهم فــي 7 أكتوبــر 2021.

ُيحســب الســعر لمضاعــف األربــاح بالقيمــة الســوقية حتــى 7 أكتوبــر 2021 مقســوما علــى صافــي األربــاح )خــالل االثنــي عشــر شــهرا   .3
الماضيــة حتــى 30 يونيــو 2021(.

لقــد أفصحــت شــركة ســيمبكورب، وشــركة العنقــاء للطاقــة، وشــركة مســندم للطاقــة، وشــركة مســقط لتحليــة الميــاه، وشــركة   .4
الشــرقية لتحليــة الميــاه فــي نشــرات اإلصــدار الخاصــة بهــم بأنهــم ليــس لديهــم فائــض نقــد 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.  .5

بناًء على متوسط توزيعات األرباح المتوقعة للسهم بقيمة 12 بيسة وذلك في السنة المالية 2022 وحتى السنة المالية 2026.  .6
القيم المذكورة بالنسبة لشركة بركاء لتحلية المياه مبنية على سعر الطرح بقيمة 145 بيسة.  .7
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طريقة خصم  توزيعات األرباح

قيمة السهم الواحد الحالية بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة

سعر السهم 
)بيسة(

السيناريوهات*

السيناريو األضعفالسيناريو األساسيالسيناريو المتفائلمعدل الخصم

٪8632554 473

٪9520458 394

٪10432382 330

٪11362321 279

٪12305272 239

بناء على سعر الطرح بقيمة 145 بيسة للسهم الواحد، فإن معدل العائد الداخلي المتوقع هو ٪16٫6*

 
*باستثناء مصاريف اإلصدار التي تبلغ 2 بيسة للسهم الواحد

*باستثناء مصاريف اإلصدار التي تبلغ 2 بيسة للسهم الواحد

8
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الجدول المقترح لعملية الطرح األولي

التاريخاإلجراء

30 يناير 2022بداية اكتتاب مستثمرو المرحلة األولى

3 فبراير 2022نهاية اكتتاب مستثمرو المرحلة األولى

7 فبراير 2022اإلعالن عن سعر الطرح على الموقع اإللكتروني لبورصة مسقط

8 فبراير 2022بداية اكتتاب مستثمرو المرحلة الثانية

14 فبراير 2022نهاية اكتتاب مستثمرو المرحلة الثانية

22 فبراير 2022*تلقي موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص

إخطار الهيئة العامة لسوق المال بنتيجة االكتتاب والتخصيص المقترح 
21 فبراير 2022* للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من المتقدمين

24 فبراير 2022*بداية إجراءات إعادة المبالغ الفائضة وإرسال إخطارات التخصيص

27 فبراير 2022*إدراج األسهم المطروحة للتداول في بورصة مسقط
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كيفية تقديم طلب االكتتاب: 

فــي حالــة رغبتــك فــي التقــدم بطلــب اإلكتتــاب فــي أســهم الشــركة، يجــب عليــك قــراءة المعلومــات الــواردة 
فــي نشــرة اإلصــدار بعنايــة فائقــة قبــل اتخــاذ قــرار اإلســتثمار. ويمكــن الحصــول علــى نشــرة اإلصــدار إمــا عبــر 
الموقــع اإللكترونــي للشــركة www.barkadesalination.com أو الحصــول عليهــا مــن فــروع المكتــب 
الرئيســي لــوكالء اإلكتتــاب - ]البنــك األهلــي، وبنــك ظفــار، وبنــك مســقط، وبنــك عمــان العربــي، وبنــك صحــار 
ــوراق الماليــة[، أو علــى الموقــع اإللكترونــي الهيئــة العامــة لســوق  ــر كابيتــال، و المتحــدة لألل ــي، وأوب الدول

www.cma.gov.om المــال

لطرح المرحلة الثانية 

تجــرى إجــراءات طــرح المرحلــة الثانيــة فقــط مــن خــالل آليــة اإلكتتــاب اإللكترونــي المذكــورة فــي النشــرة. 
ويتعيــن علــى المكتتبيــن الذيــن يرغبــون فــي اإلستفســار عــن اإلكتتــاب اإلتصــال بــأي مــن وكالء اإلكتتــاب 

علــى العنوايــن التاليــة
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تفاصيل االتصال بوكالء اإلكتتاب

وكيل 
االكتتاب

الموظف 
المسؤول

رقم الهاتف و البريد اإللكترونيالعنوان البريدي

البنك األهلي 
ش.م.ع.ع

صندوق بريد رقم 545، دعاء الزعبي
الرمز البريدي 116 ،ميناء 

الفحل سلطنة عمان

رقم الهاتف: 7922 2457 968+
البريد اإللكتروني: 

 duaa.alzaabi@ahlibank.om

بنك ظفار 
ش.م.ع.ع

عائشة 
الخنجري

صندوق بريد رقم 1507، 
الرمز البريدي 112،روي 

سلطنة عمان

رقم الهاتف: 6372 2472 968+
 البريد اإللكتروني: 

 askhanjari@bankdhofar.com

بنك مسقط 
ش.م.ع.ع

سلطان 
الزدجالي

صندوق بريد رقم 134، 
الرمز البريدي 112،روي 

سلطنة عمان

رقم الهاتف:  7896 2476 968+
البريد اإللكتروني:

BrokerageBackOffice@bankmuscat.com

بنك عمان 
العربي 

ش.م.ع.ع

صندوق بريد رقم 2010، صقر الحراسي
الرمز البريدي 112،روي 

سلطنة عمان

رقم الهاتف:  4526 2475 968+
البريد اإللكتروني:

 saker.al-harasi@oman-arabbank.com 

بنك صحار 
الدولي 

ش.م.ع.ع

صندوق بريد رقم 44، حسين اللواتي
الرمز البريدي 114،حي 
الميناء سلطنة عمان

رقم الهاتف:  0125 2473 968+
 البريد اإللكتروني: 

Hussain.allawati@soharinternational.com

أوبار كابيتال 
ش.م.م.ع

صندوق بريد رقم 1137، أحمد المعولي
الرمز البريدي 111 ،السيب 

سلطنة عمان

رقم الهاتف:  9056 2494 968+ 
البريد اإللكتروني:

almawali@u-capital.net 

المتحدة لأللوراق 
المالية ش.م.م

أسمهان 
الزدجالي

صندوق بريد رقم 2566، 
الرمز البريدي 112 ،روي 

سلطنة عمان

رقم الهاتف:  3341 2476 968+
البريد اإللكتروني:

 backoffice@usoman.com

يرجى مراجعة نشرة اإلصدار للحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات االكتتاب

تــم إعــداد هــذه الوثيقــة لغــرض المعلومــات فقــط ولمصلحــة المســتثمرين الذيــن قــد يكتتبــون فــي نشــرة إصــدار الشــركة. وتعتبــر نشــرة 
اإلصــدار هــذه بمثابــة وثيقــة عــرض رســمي والتــي بموجبهــا يتــم الطــرح. يجــب عليــك الحصــول علــى نســخة مــن نشــرة اإلصــدار وقراءتهــا 
بالكامــل قبــل اتخــاذ القــرار باإلســتثمار فــي أســهم شــركة بــركاء لتحليــة الميــاة ش.م.ع.ع )قيــد التحــول(. وينطــوي هــذا القــرار علــى مخاطــر 
معينــة تــم ذكرهــا فــي نشــرة إصــدار الشــركة وأي قــرار باإلكتتــاب فــي األســهم ينبغــي أن يكــون علــى أســاس نشــرة اإلصــدار وليــس علــى 
أســاس هــذه الوثيقــة. ليــس الغــرض مــن هــذه الوثيقــة أن تكــون بديــل عــن نشــرة اإلصــدار. ويمكــن للمســتثمرين الحصــول علــى نشــرة 
اإلصــدار مــن مكاتــب وكالء اإلكتتــاب أو مــن مكاتــب الشــركة كمــا يمكــن تحميلهــا مــن المواقــع اإللكترونيــة التاليــة: مــن الموقــع اإللكترونــي 
للشــركة www.barkadesalination.com او الموقــع اإلكترونــي لهيئــة العامــة لســوق المــال www.cma.gov.om  أو الموقــع اإللكتروني 
لبورصــة مســقط  www.msx.com. أمــا لالكتتــاب فــي طــرح المرحلــة الثانيــة، فيجــب أن يكــون عــن طريــق آليــة اإلكتتــاب اإللكترونــي وفًقــا 

لشــروط اإلكتتــاب المذكــورة فــي النشــرة.


