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 نبذة عن
 الشركة 

تاأ�ص�صت �صركة عمان لتطوير المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم )تطوير( في عام ٢٠١٤ ،  وهي 
�صركة  مملوكة بالكامل من قبل الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة.  يبلغ 
راأ�ش المال الم�صرح به لل�صركة 7 ماليين ريال عماني ويبلغ  راأ�صمال ال�صركة المدفوع ٣.٥ مليون 

ريال عماني. 

األهداف 

اأن�صئت "تطوير" لدعم اأعمال الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة في تطوير 
المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم عن طريق اإدارة م�صاريع البنية االأ�صا�صية، واإدارة وت�صغيل 

االأ�صول والمرافق بكفاءة عالية،  وجذب اال�صتثمارات وتمكين الم�صتثمرين.

إدارة المشاريع 

 االإ�صراف على تنفيذ الم�صاريع والبنية االأ�صا�صية في المنطقة من قبل الهيئة االقت�صادية
 الخا�صة بالدقم .

إدارة األصول والمرافق العامة

  اإدارة وت�صغيل مختلف االأ�صول والمرافق في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم، والحر�ش على 
الكفاءة الت�صغيلية، وااللتزام بالجودة والمحافظة علىال�صحة وال�صالمة والبيئة.

االستثمار

ت�صجيع وجذب اال�صتثمار اإلى الدقم من خالل م�صاركة الم�صتثمرين لتمكينهم من اال�صتثمار بكل 
�صهولة في الدقم. 
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مجلس
اإلدارة 
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 الدكتور/ را�شد بن علي البلو�شي

رئي�س مجل�س الإدارة

)الع�صو المنتدب، �صركة اإ�صكان عمان لال�صتثمار �ش.م.ع.م(

ال�شيخ/ �شالح بن هالل المعولي

نائب  رئي�س مجل�س الإدارة

)الرئي�ش التنفيذي، �صندوق تنمية الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة(

الفا�شل/ �شليمان بن حمد الحارثي

ع�شو

)الرئي�ش التنفيذي لبنك العز االإ�صالمي(

 الفا�شلة / حميدة بنت حامد الها�شمي

ع�شوة

)مديرة الموازنة االإنمائية، وزارة المالية(
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نيابة عن مجل�ش االإدارة، ي�صعدني اأن اأقدم التقرير ال�صنوي 
والبيانات المالية ل�صركة عمان لتطوير المنطقة االقت�صادية 
في  المنتهية  لل�صنة  )»تطوير«(  �ش.م.ع.م  بالدقم  الخا�صة 

٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠.

 كلمة
 رئيس مجلس اإلدارة 

تطوير ١٠
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استراتيجية الشركة

اإن�صاء الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية  �صهد عام ٢٠٢٠ 
الخا�صة والمناطق الحرة التي اآلت اإليها كافة المخ�ص�صات 
واالأ�صول والحقوق وااللتزامات والموجودات الخا�صة بهيئة 
�صركة  بينها  ومن  بالدقم،  الخا�صة  االقت�صادية  المنطقة 
وتلتزم  هذا   .٢٠١٤ عام  في  الهيئة  اأ�ص�صتها  التي  تطوير 
�صركة تطوير بتبني اإطار العمل اال�صتراتيجي للهيئة العامة 
ومواءمة  الحرة  والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية  للمناطق 

وخططها. ا�صتراتيجيتها 

أعمال الشركة

االنتهاء  تم  حيث   ٢٠٢٠ عام  في  جيًدا  ال�صركة  اأداء  كان 
وم�صاريع  اال�صتراتيجية  الم�صاريع  من  المنا�صب  الوقت  في 
مع  للغاية  وثيق  تن�صيق  خالل  من  بنجاح  االأ�صا�صية  البنية 
مختلف اأ�صحاب العالقه بما في ذلك الهيئة العامة للمناطق 
الحكومية  والجهات  الحرة  والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية 
االهتمام  اأدى  وقد  واال�صت�صاريين.  والمقاولين  االخرى 
االأخرى  الجوانب  جميع  قبل  ال�صالمة  على  بالحفاظ 
قطاع  وفي  الدقم.  في  و�صحية  اآمنة  عمل  بيئة  توفير  اإلى 
اأول مهمة ا�صتثمارية لها بعد  اأكملت ال�صركة  اال�صتثمارات، 
عوائد  تحقيق  ا  واأي�صً الدقم  في  االأعمال  تفعيل  من  التاأكد 

للم�صاهمين. منا�صبة 

إدارة المشاريع واألصول والمرافق العامة

م�صاريع  جميع  بناء  �صمان  في  اأ�صا�صًيا  دوًرا  ال�صركة  تلعب 
المناطق  لتطوير  العامة  للهيئة  التابعة  االأ�صا�صية  البنية 
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة في الدقم بكفاءة مع 
ال�صركة  واأكملت  والتكلفة. هذا  والجودة  الوقت  التحكم في 
 ٢٠٢٠ عام  خالل  الكبرى  االإ�صتراتيجية  الم�صاريع  جميع 
وي�صير العمل ب�صكل جيد في م�صاريع البنية االأ�صا�صية العامة 
االأخرى مثل الطرق ومرافق ال�صدود والقنوات وما اإلى ذلك 

من خالل تخطيطها الدقيق وجهودها الدوؤوبة.  وقد تغلبت 
والخارجية  الداخلية  التحديات  على  كبير  ب�صكل  ال�صركة 
في تنفيذ الم�صاريع. وهناك م�صاريع جديدة �صيتم تنفيذها 
العامة  الهيئة  ال�صركة  �صتدعم  حيث  القادمة  ال�صنوات  في 
للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة في تخطيط 

الم�صاريع. هذه  وبناء  وت�صميم 

التابعة  االأ�صا�صية  والبنية  االأ�صول  مختلف  ال�صركة  تدير 
وفعالة  اآمنة  عمليات  اإدارة  خالل  من  الدقم  في  لـلهيئة 
المدينة  مفاهيم  منتظم  ب�صكل  ال�صركة  قدمت  للمن�صاآت. 
قدًما،  الم�صي  مع  والمرافق.  االأ�صول  اإدارة  في  الذكية 
واأف�صل  التقنيات  اأحدث  لجلب  جاهدة  ال�صركة  �صت�صعى 

الدقم. اإلى  العالمية  المرافق  اإدارة  ممار�صات 

االستثمارات

اال�صتثمارات  لجذب  محفز  دور  لعب  اإلى  ال�صركة  ت�صعى 
للم�صتثمرين  محلي  ا�صتثمار  ك�صريك  والعمل  الدقم  في 
والمطورين االآخرين لزيادة ثقتهم في م�صاريع التطوير التي 

الدقم. ت�صهدها 

بعد  المحاجر  اأعمال  في  لها  ا�صتثمار  اأول  ال�صركة  اأكملت 
مملوكة  التعدين  قطاع  في  ا�صتراتيجية  �صركة  اإلى  بيعها 
ال�صركة  اأثبتت  ذلك،  العماني. من خالل  اال�صتثمار  لجهاز 
اإن�صاء م�صروع تجاري مربح  نموذجها اال�صتثماري حيث تم 
في الدقم وحققت ال�صركة عوائد جيدة على المبلغ الم�صتثمر 
في ال�صركة. تود �صركة تطوير تكرار مثل هذه التجارب مع 

الدقم. في  التطويرية  الم�صاريع  تنفيذ  على  التركيز 

االأعمال  مجال  في  الثاني  ا�صتثمارها  ال�صركة  توا�صل 
اللوج�صتية، وت�صهد ال�صركة نمًوا في االأعمال جنًبا اإلى جنب 

اال�صتثمار. قيمة  في  كبير  ارتفاع  مع 
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ومن جانب اآخر ي�صير العمل ب�صكل جيد في �صوق مواد البناء 
عام  في  ت�صغيله  المتوقع  ومن  ال�صركة،  فيه  ت�صتثمر  الذي 

.٢٠٢١

ب�صفتها ذراًعا ا�صتثمارًيا للهيئة العامة للمناطق االقت�صادية 
ا�صتك�صاف  ال�صركة  �صتوا�صل  الحرة،  والمناطق  الخا�صة 

المزيد من فر�ش اال�صتثمار والعمل عليها في عام ٢٠٢١.

الموارد البشرية

نومن باأن اأكبر قوة لدينا هي راأ�صمالنا الب�صري، و�صنوا�صل 
في  قدًما  نم�صي  بينما  وتطويرهم  وتدريبهم  تمكينهم 

الدقم. لتطوير  خططنا 

اأغتنم هذه الفر�صة الأ�صكر جميع موظفينا على م�صاهمتهم 
رغم  لل�صركة  االإ�صتراتيجية  االأهداف  تحقيق  في  الرائعة 

المختلفة. التحديات 

حوكمة الشركة

االأمور  من  ال�صركات  حوكمة  ممار�صات  اأن  ال�صركة  تدرك 
مع  المتعاملين  وجميع  الهيئة   م�صالح  لحماية  الجوهرية 
لحوكمة  متكامل  هيكل  اإقامة  في  ال�صركة  بداأت  ال�صركة. 
للتدقيق  م�صتقلة  عمل  لجان  اإن�صاء  خالل  من  ال�صركة 
و�صع  على  ا  اأي�صً ال�صركة  تعمل  والمناق�صات.  والموظفين 
ل�صمان  ومف�صلة  بال�صفافية  تت�صم  واإجراءات  �صيا�صات 
االمتثال للقوانين واللوائح، وتقديم التوجيه التخاذ القرار، 

الداخلية. العمليات  وت�صهيل 

تطوير ١٢
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كلمة شكر وامتنان 

نيابة عن مجل�ش االإدارة والهيئة االإدارية وجميع الموظفين، 
هيثم  ال�صلطان  لجاللة  امتناني  خال�ش  عن  اأعرب  اأن  اأود 
عليه  ُينعم  اأن  القدير  العلي  اهلل  واأدعو  المعظم،  بن طارق 
بطول العمر وال�صحة وال�صعادة لتحقيق المزيد من التقدم 
واالزدهار لعماننا الحبيبة و�صعبها المخل�ش وقيادة البالد 

والرخاء.  التنمية  لمزيد من 

كما اأغتنم هذه الفر�صة الأعبر عن تقديري ال�صادق لمجل�ش 
للمناطق  العامة  الهيئة  التنفيذية وموظفي  واالإدارة  االإدارة 
كل  يقدمون  الذين  الحرة  والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية 
دعم ممكن من اأجل م�صاعدة ال�صركة على تحقيق اأهدافها 

والم�صي قدما نحو االعتماد الذاتي.

الموظفين  وجميع  االإدارة  الأ�صكر  الفر�صة  هذه  اأنتهز  كما 
ور�صالة  روؤية  تحويل  في  وهام  حيوي  دور  لهم  كان  الذين 

االأر�ش. على  ملمو�ش  واقع  اإلى  ال�صركة 

 
الدكتور/ را�شد بن علي البلو�شي

رئي�ش مجل�ش االإدارة
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 كلمة
الرئيس التنفيذي

جائحة  ب�صبب  بالتحديات  مليًئا  عاًما   ٢٠٢٠ عام  كان 
كبيرة  خبرة  لدينا   اأ�صبح  هلل  والحمد  ولكن  كوفيد-١9، 
الموانئ  وم�صاريع  االأ�صا�صية  البنية  م�صاريع  اإدارة  في 
اال�صتراتيجية ونطمح اإلى تقديم اأف�صل الممار�صات الدولية 
الإدارة االأ�صول لجعل الدقم في نهاية المطاف �صديقة للبيئة 

فيها.  والعي�ش  لال�صتثمار  ذكية  ومدينة 

ا؛ حيث قمنا  كان عام ٢٠٢٠ مثمًرا من منظور اال�صتثمار اأي�صً
ببيع االأ�صهم في �صركتنا التابعة وحققنا اأرباًحا نقدية قدرها 
االأخرى  اال�صتثمارات  كما حققت  عماني  ريال  مليون   ١.١٨

اأرباحا جيدة في ال�صنة المنتهية في دي�صمبر ٢٠٢٠.

تطوير ١٤
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الموارد البشرية

في "تطوير"، ندرك اأهمية راأ�ش المال الب�صري من اأ�صحاب 
من  الذاتي  والحما�ش  بااللتزام  لهم  والم�صهود  الخبرة 
نوا�صل  ولذلك  اأعمالنا،  نجاح  في  الم�صتمر  التطوير  اأجل 
اال�صتثمار في بناء قدراتنا الب�صرية من خالل توفير برامج 

الوظيفي.  الدور  وتعزيز  والتمكين  التدريب 

اال�صتراتيجيات  اأحد  المهارات  تطوير  م�صاألة  اأ�صبحت 
الرئي�صية التي تنتهجها ال�صركة بهدف تعزيز قدرات الموارد 
الب�صرية العاملة لديها لتح�صين القدرة التناف�صية للمنطقة 

ال�صركة.  فيها  تعمل  التي  المجاالت  في  ونموها، 

الصحة والسالمة والبيئة

ال�صحة  و�صع  وهي  و�صفافة  وا�صحة  مهمة  تطوير  �صركة  لدى 
ونتيجة  الم�صاريع  تنفيذ  اأثناء  القائمة  راأ�ش  على  والبيئة  وال�صالمة 
اأي  الكبيرة دون  االأ�صا�صية  البنية  تنفيذ م�صاريع  يتم  لذلك 

للوقت. م�صيعة  حوادث 

المسؤولية االجتماعية

تعاونت ال�صركة مع موؤ�ص�صة توا�صل الخيرية التي تهدف اإلى 
تقديم الدعم المالي وتمويل الم�صاريع ل�صالح المجتمعات 
ب�صكل  بالدقم  الخا�صة  االقت�صادية  المنطقة  في  المحلية 
التنمية  لتعزيز  عام  ب�صكل  الو�صطى  ومحافظة  خا�ش 

الم�صتدامة. واالجتماعية  االقت�صادية 

الفعاليات  من  العديد  في  ال�صركة  �صاركت  العام،  خالل 
الخا�صة  االقت�صادية  للمناطق  العامة  الهيئة  نظمتها  التي 
�صهر  خالل  خيرية  فعاليات  ودعمت  الحرة،  والمناطق 
تنظيف  وحمالت  القدم  لكرة  م�صابقات  ورعت  رم�صان 

ذلك اإلى  وما  ال�صواطئ 

اأما بالن�صبة لالإدارة فنحن نقوم باأعمالنا االعتيادية ب�صكل 
وتوقف   ١9 كوفيد-  ب�صبب  ال�صعوبات  بع�ش  وهناك  يومي 
واإلى  اأ�صهر وتم تنقل الموظفين من  الرحالت الجوية عدة 
الدقم بال�صيارات كما األغت ال�صركة بع�ش الفعاليات الهامة 

ال�صنوي وغيرها. الحفل  مثل 

تم نقل جميع الموظفين من مدينة واجهة الدقم اإلى �صكن 
ريا�صية  األعاب  �صالة  توفير  تم  كما  النفقات،  لتقليل  اآخر 
ممتعة  اأوقات  وق�صاء  الريا�صة  ممار�صة  على  لم�صاعدتهم 

الدوام. بعد 

إدارة المشاريع

الم�صاريع  جميع  على  االإ�صراف  عن  م�صوؤولة  تطوير  �صركة 
المنطقة، مثل  االأ�صا�صية في  البنية  االإ�صتراتيجية وم�صاريع 
ال�صائلة  المواد  ور�صيف  الدقم،  بميناء  المتعلقة  الم�صاريع 
لم�صفاة الدقم، وميناء ال�صيد البحري، والطرق، وال�صدود، 

اإلخ. والمرافق، 

الكبرى في عام ٢٠٢٠ ومنها  الم�صاريع  اإنجاز عدد من  تم 
المحطات  مثل:  الدقم  ميناء  في  اال�صتراتيجية  الم�صاريع 
التجارية بالر�صيف التجاري، والمباني، والبوابات الخا�صة 
الميناء،  اإلى  الدقم  م�صفاة  من  الخدمات  وممر  بالميناء 
التي تربط  الدقم، والطرق  ال�صائلة بميناء  المواد  ور�صيف 
الميناء بالم�صفاة، والطرق الداخلية. باالإ�صافة اإلى ذلك، 
هناك بع�ش الم�صاريع على و�صك االكتمال و�صيتم ت�صليمها 

االأول من عام ٢٠٢١. الن�صف  خالل 

كما اأدى االإكمال الناجح لم�صاريع البنية االأ�صا�صية وت�صليمها 
الدقم   وميناء  الدقم  م�صفاة  مثل  المعنيين  للم�صتخدمين 
من  المزيد  الإجراء  العالقة   الأ�صحاب  الفر�صة  اإتاحة  اإلى 
التطوير للبنية االأ�صا�صية لكي ت�صبح الدقم موقعًا رائدًا في 

االأعمال. عالم 

الوقت  بمتطلبات  بالغًا  اهتمامًا  تطوير  �صركة  اأبدت  وقد 
حلول  باإعداد  قامت  نف�صه،  الوقت  وفي  والجودة،  والتكلفة 
للتحديات غير المتوقعة التي قد تواجهها الم�صاريع مع  االلتزام التام 

والبيئة. وال�صالمة  ال�صحة  باأمور 

١٥ تطوير 
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إدارة األصول والمرافق العامة

العامة  والمرافق   االأ�صول  من  العديد  تطوير  �صركة  تدير 
داخل المنطقة من خالل �صمان الوفرة والكفاءات الت�صغيلية 
والبيئة.   وال�صالمة  وال�صحة  الجودة  لنظام  واالمتثال 
للمناطق  العامة  الهيئة  اأ�صول  حالًيا  ال�صركة  تدير  كما 
مثل  الدقم  في  الحرة  والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية 
محطة معالجة ال�صرف ال�صحي في مدينة الدقم، محطة 
معالجة ال�صرف ال�صحي رقم ٤)IP4(، المبنى الرئي�صي، 
الطرق وما اإلى ذلك. وقد اتخذت ال�صركة خطوات لتح�صين 
الإجراء  ت�صهيالت  تقديم  خالل  من  الخدمة  م�صتويات 
المكالمات الطارئة  في الدقم و�صمان توافر الموظفين في 

االأ�صبوع. اأيام  طوال  ال�صاعة  مدار  على  الطوارئ  مراكز 

م�صتفيدة من تجربتها، كثفت اإدارة االأ�صول والمرافق العامة 
دورها من خالل تولي المزيد من المهام بداًل من اال�صتعانة 
بم�صادر خارجية بهدف الو�صول اإلى اإدارة اأف�صل لالأ�صول، 
وتقليل التكاليف االإجمالية للخدمة وبناء القدرات الب�صرية 

الداخلية في مجال اإدارة المرافق.

كما تهدف ال�صركة اإلى خدمة زبائن اآخرين بخالف زبائن 
والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية  للمناطق  العامة  الهيئة 
الدقم.  في  المرافق  اإدارة  في  احتياجاتهم  لخدمة  الحرة 
اإدارة  وجعل  والربحية  االإيرادات  تعزيز  اإلى  ذلك  و�صيوؤدي 
تهدف  ال�صركة.  في  م�صتقل  اأعمال  قطاع  بمثابة  المرافق 
ا اإلى جلب اأف�صل ممار�صات ال�صناعة اإما عن  ال�صركة اأي�صً
طريق البناء الذاتي للقدرات اأو التعاون مع ال�صركات ذات 
اإدخال  ا على  اأي�صً ال�صركة  وتعمل  المجال.  الخبرة في هذا 
اإدارة  حلول  لتوفير   )CAFM( المرافق  الإدارة  اآلي  نظام 
من  فعالة  وبطرق  المنا�صب  الوقت  في  الدقم  في  المرافق 

التكلفة. حيث 

االستثمارات

الم�صاريع  من  عدد  في  اأقلية  بح�ص�ش  ال�صركة  ت�صارك 
للدقم  تمكين  عامل  تعتبر  والتي  الدقم  في  اال�صتثمارية 

ومالًيا. اقت�صادًيا  م�صتدامة  وتكون 

ا�صتثمار  اأول  وتحويل  ببيع  ال�صركة  قامت   ،٢٠٢٠ عام  في 
عماني  ريال  مليون   ١.٨79 بقيمة  الدقم  محاجر  في  لها 
عماني،  ريال  األف   7٠٠ البالغ  االأ�صلي  ا�صتثمارها  مقابل 
 ٪٣٣ بن�صبة  ممتاز  مركب  �صنوي  نمو  معدل  �صجلت  وبذلك 

ال�صتثماراتها.

ا نتائج اإيجابية لل�صنة المالية  �صجلت اإمداد اللوج�صتية اأي�صً
القادمة.  ال�صنوات  في  اأعمالها  تو�صيع  اإلى  وتتطلع   ٢٠٢٠
بداأت ال�صركة ا�صتثمارًا اآخر، وهو �صوق المواد بالدقم وقد 
بداأت اأعمال البناء في هذا ال�صوق خالل العام الجاري. من 
تابعة  �صركة  في  واحد  ا�صتثمار  ت�صفية  تمت  اأخرى،  ناحية 
وهي �صركة الدقم لال�صتثمار ال�صمكي وكانت هناك خ�صارة 

قدرها ١٥ األف ريال عماني.

في  اال�صتثمار  اإمكانات  با�صتك�صاف  ا  اأي�صً ال�صركة  تقوم 
ا، من خالل ح�ص�ش االأقلية، لتكون  القطاعات االأخرى اأي�صً

الدقم. في  لال�صتثمار  محفز  بمثابة 

نموذج التشغيل للشركة

للمناطق  العامة  الهيئة  مع  ال�صركة  اتفقت  العام،  خالل 
متفق  ر�صوم  على  الحرة  والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية 
عليها م�صبًقا الإدارة الم�صروع وخدمات اإدارة المرافق. وهذا 
ي�صمح لـ »تطوير« بالح�صول على عوائد قائمة على المخاطر 
والمكافاآت بالمقارنة مع مجرد العمل على نموذج التعوي�ش 
عن التكلفة. عززت ال�صركة اأق�صام الدعم الخا�صة بها من 
اإن�صاء وظائف داخلية مثل المالية والموارد الب�صرية  خالل 
من  المزيد  اإ�صافة  با�صتمرار  ال�صركة  تحاول  واالإدارة. 
تدفقات االإيرادات من خالل الح�صول على عقود خدمة من 
مختلف الزبائن في الدقم الإدارة الم�صاريع وخدمات اإدارة 

المرافق.

النتائج المالية

ر�صوم  �صكل  على  لل�صركة  الرئي�صية  االإيرادات  ا�صتالم  يتم 
الخا�صة  االقت�صادية  للمناطق  العامة  الهيئة  من  اإدارة 
ال�صركة  �صجلت  موحد،  اأ�صا�ش  على  الحرة.  والمناطق 
اإيراداتها واأرباحها جنًبا اإلى جنب مع �صركة محاجر الدقم 

لها. التابعة 

اأ. الإيرادات:

 ٣.7٥( عماني  ريال  مليون   ٣.٣9 العام.  اإيرادات  بلغت 
بلغت  بينما  اأ�صا�ش م�صتقل  مليون ريال عماني ٢٠١9( على 
 7.9٥( عماني  ريال  مليون   ٦.٥٠ المجمعة.  االإيرادات 

.)٢٠١9 عام  في  عماني  ريال  مليون 

تطوير ١٦
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ب. الأرباح:

تم ت�صجيل اأرباح بقيمة ٢.٢١ مليون ريال عماني )٢٢٤ األف 
ريال عماني في عام ٢٠١9( على اأ�صا�ش م�صتقل و ١.٤٤9 
عام  في  عماني  ريال  مليون   ١.٠٣9( عماني  ريال  مليون 

واالأ�صول. الراأ�صمالية  النفقات  توحيد  عند   )٢٠١9

خالل العام كانت هناك اإ�صافات على االأ�صول الثابتة بقيمة 
الدفترية لالأ�صول  القيمة  بلغ �صافي  ريال عماني.  األف   9٤
عام  في  عماني  ريال  األف   ٤٦7( عماني  ريال  األف   ٥٣٤

.  )٢٠١9

العام القادم

الخم�ش  لل�صنوات  اأعمالها  خطة  بتحديث  ال�صركة  �صتقوم 
الخم�صية  العمل  خطة  مع  ا  اأي�صً �صتتما�صى  والتي  القادمة 
الخا�صة  االقت�صادية  للمناطق  العامة  الهيئة  االأم،  للكيان 

الحرة. والمناطق 

شكر وتقدير

وموظفيها،  واإدارتها  ال�صركة  اإدارة  مجل�ش  عن  بالنيابة 
اأعرب عن خال�ش امتناني وعظيم �صكري وتقديري لجاللة 

ال�صلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اهلل ورعاه - على 
جاللة  لحكومة  مو�صول  وال�صكر  وقيادته  وتوجيهاته  روؤيته 

ل�صركتنا. الم�صتمر  دعمها  على  ال�صلطان 

االإدارة وجميع  اإلى رئي�ش مجل�ش  ال�صكر  اأتوجه بجزيل  كما 
وتوجيههم  وت�صجيعهم  دعمهم  على  االإدارة  مجل�ش  اأع�صاء 
الم�صتمر اأثناء التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

وكافة  االإدارة  في  معي  العاملين  اأ�صكر  اأن  يفوتني  ال  كما 
االرتقاء  في  القيمة  م�صاهمتهم  على  ال�صركة  موظفي 

اأرحب. اآفاق  اإلى  بال�صركة 

العامة  الهيئة  االأم،  الكيان  اإلى  بال�صكر  اأتوجه  النهاية  في 
وجميع  الحرة،  والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية  للمناطق 
ال�صكر  بجزيل  واأتقدم  لنا.  الم�صتمر  لدعمهم  اأع�صائها 
المتعاونين معنا والمقاولين والموردين  اإلى �صركائنا  اأي�صًا 

المنا�صب. الوقت  في  لنا  لدعمهم  الخدمات  ومقدمي 

�شالم بن يا�شر ال�شليماني

الرئي�ش التنفيذي
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األداء المالي 
والتشغيلي

تطوير ١٨
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مجلس ا�دارة

الرئيس التنفيذي

لجنة التدقيق

ا
خصائي الفني
 لشؤون الشركة

الرئيس الفني مدير الخدمات
 المساندة

مدير تطوير
 ا
عمال

المدير
المالي

مسؤول الصحة 
والسالمة والبيئة 

رئيس قسم 
الموارد البشرية

رئيس قسم الخدمات 
المشتركة

مدير ا
صول
 والمرافق

مدير أول
المشاريع 

مدير مشاريع
 البنية ا
ساسية

مدير المشاريع 
االستراتيجية الخاصة

الرئيس المالي

اللجنة التنفيذية

السكرتير التنفيذي
قسم الوثائق والمحفوظات

لجنة الموارد البشرية

األداء المالي

بلغت االإيرادات خالل العام. ٣.٣9 مليون ريال عماني وبلغ الربح الت�صغيلي 9٥9 األف ريال عماني. زادت االأ�صول الثابتة لل�صركة 
من ٤٦7 األف اإلى ٥٣٤ األف ريال عماني ب�صبب الم�صتريات خالل العام. وزادت حقوق ملكية ال�صركة من ٤.٥٦ مليون ريال عماني 

ا الربح من بيع اأ�صهم في �صركات تابعة. اإلى ٦.7٨ مليون ريال عماني نتيجة االأرباح الت�صغيلية لل�صنة واأي�صً

٧٠٠٠
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٤٠٠٠
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٢٠٠٠
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٠
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٣٣
٨٩٣٧

٥٨

٩٥
٩

١٧
٩٥٣

٤

٤٦
٧٥٥

٧١٤
٢٢

٦٧
٧٦

٤٥
٦٣

الربحا�يرادات
التشغيلي

ا�صول
الثابتة

حقوقاالستثمارات
الملكية

المبلغ با�لف ريال 

الهيكل التنظيمي والموارد البشرية

تمتلك �صركة تطوير ثالثة قطاعات اأعمال اأ�صا�صية تب�صر بالخير في عام ٢٠٢٠ مثل اإدارة الم�صاريع واإدارة المرافق واال�صتثمار 
جنًبا اإلى جنب مع خدمات الدعم مثل �صوؤون ال�صركة، والتي ت�صمل المالية والموارد الب�صرية والخدمات الم�صتركة.

 الهيكل التنظمي لل�شركة
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الموارد البشرية

حددت �صيا�صة الموارد الب�صرية اإطاًرا قوًيا الإدارة القوى العاملة.  تعتبر م�صاألة تعزيز ثقافة الرعاية والثقة وال�صيا�صات الموؤ�ص�صية 
االأخرى مثل �صيا�صة البيئة وال�صحة وال�صالمة من االأمور الجوهرية في مكان العمل.

يو�صح الجدول التالي العدد االإجمالي للموظفين كما في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠. في عام ٢٠٢٠)كما هو مبين في الجدول ١ اأدناه(، 
اأ�صا�ش الجدول الزمني  بلغ اإجمالي القوى العاملة ٤٦ وبلغ م�صتوى التعمين ٨٤.٨٪. تقوم ال�صركة بتعيين موظفين خبراء على 

للم�صروع من اإحدى �صركات الخدمات اال�صت�صارية الخارجية.

الجدول 1: تفا�شيل الموظفين 

20202019الق�شم 

٣٢مكتب الرئي�ش التنفيذي 
١7٢٣اإدارة الم�صاريع
7٥اإدارة المرافق

١١ال�صحة وال�صالمة والبيئة
٥٢الدعم الفني

٣٢اال�صتثمار
٣٣خدمات الم�صاندة 

٢٢المالية
١٢الموارد الب�صرية

منتدبون اإلى هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة 
٤٣في الدقم

4645الإجمالي

113الموظفون الخارجيون

التطوير

قامت ال�صركة ب�صكل تدريجي بت�صكيل فريق من المهنيين الملتزمين عبر مكاتبها الخا�صة بهند�صة الم�صاريع واإدارة المرافق 
واال�صتثمار وال�صركات. ركزت ال�صركة ب�صكل اأ�صا�صي على تدريب وتطوير القوى العاملة كما تم تنفيذ برامج لبناء الكفاءات 

لتطوير مهارات القيادة واالإدارة وال�صالمة ومبادرات الم�صاركة المختلفة ل�صمان مزيد من التحفيز والت�صجيع للموظفين وتوفير 
 بيئة عمل جيدة. 

يو�صح الجدول ٢ اأدناه البرامج التدريبية التي تم اإجراوؤها خالل العام بناًء على تحليل الحاجة اإلى التدريب. 

الجدول 2: البرامج التدريبية 

عدد الم�شاركينالتدريب الدورة التدريبية 

١١٤معهد ال�صحة وال�صالمة المهنية

١١٠قيادة ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

١٢دورة التنفيذ اال�صتراتيجي

26 3الإجمالي

ب�صبب كوفيد- ١9، تم اإلغاء برامج التدريب وبالتالي تم اإجراء تدريبين فقط في نوفمبر ودي�صمبر ٢٠٢٠.
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المسؤولية االجتماعية للشركة

تعاونت ال�صركة مع موؤ�ص�صة توا�صل الخيرية التي تهدف اإلى تقديم الدعم المالي وتمويل الم�صاريع ل�صالح المجتمعات المحلية 
في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم ب�صكل خا�ش ومحافظة الو�صطى ب�صكل عام لتعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية 

الم�صتدامة.

خالل العام، �صاركت ال�صركة في العديد من الفعاليات التي نظمتها الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة، 
ودعم الفعاليات مثل حملة رم�صان الخيرية ورعاية م�صابقات كرة القدم وحمالت تنظيف ال�صواطئ وما اإلى ذلك.

الصحة والسالمة والبيئة 

نظرة عامة على الأداء:

تحقيق  اأمام  الرئي�صية  والمخاطر  ذلك،  والغر�ش من  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  ق�صم  به  يقوم  لما  ا  ملخ�صً الق�صم  يقدم هذا 
العام.    خالل  واأدائنا  اأهدافنا، 

بيان موجز عن ال�شحة وال�شالمة والبيئة:

يجب اأن ُن�صيد اأوال باأداء اأولئك الذين يعملون في ال�صحة وال�صالمة والبيئة والتزامهم بالحد من المخاطر وحماية النا�ش والبيئة 
واإنقاذ االأرواح. ونحن فخورون بقيادة مجتمع مكر�ش لدعم المبداأ االأ�صا�صي القائل باأن الجميع، بغ�ش النظر عن وظيفة كل منهم، 

ي�صتحقون بيئة عمل اآمنة.

كان التركيز الرئي�صي خالل العام على تنفيذ معايير ال�صحة وال�صالمة والبيئة واتخاذ مبادرات للتغلب على الظروف التي اأوجدتها 
جائحة كوفيد- ١9. كما تم اإجراء ات�صاالت  م�صتمرة مع الموظفين ومقاولي الباطن.

الجدول 1: موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لل�شحة وال�شالمة والبيئة

20202019موؤ�شرات الأداء

٠٠الحوادث المميتة
٠٠الحوادث الم�صيعة للوقت

٠٠عدد حوادث ال�صيارات

الجدول 2: التدريب على ال�شحة وال�شالمة والبيئة 

عدد الم�شاركين  2019عدد الم�شاركين 2020التفا�شيلم

١٤7معهد ال�صحة وال�صالمة المهنية ١
-١٠قيادة ال�صالمة )اأوك�صيدنتال( ٢
٤-الوعي البيئي٣
٤-قواعد ال�صالمة الكهربائية٤
٢-االإ�صعافات االأولية واالإنعا�ش القلبي الرئوي٥
المجل�ش الوطني البريطاني المتحانات ال�صحة ٦

NEBOSH وال�صالمة المهنية
-٢

7-التعامل مع االأخطار والمخاطر7
٤-الوعي البيئي٨
١-اإعداد تمرين اإخالء المبنى9

١٣-مكافحة الحريق١٠

٢١ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



التنظيمية على مدار  االأن�صطة  وا�صعة من  ال�صركة من خالل مجموعة  اأداء  التقرير  يعك�ش هذا 
الرئي�صية في عدد من المجاالت، بما في ذلك: اإنجازاتنا  اإلى جنب مع بع�ش  العام جنبًا 

القيادة والم�صاركة مع االآخرين لتح�صين ال�صحة وال�صالمة في مكان العمل.  •
توفير اإطار تنظيمي فعال.  •

تاأمين اإدارة ومراقبة فعالة للمخاطر.  •
تقليل احتمالية وقوع حوادث كارثية منخف�صة التكرار وعالية التاأثير.  •

التطوير من خالل تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.  •
متابعة م�صتجدات فيرو�ش كورونا.  •

تدريبات الموظفين على ال�شحة وال�شالمة والبيئة:

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  وحدة  المجال  في هذا  لديها خبرة  التي  الموؤ�ص�صات  اإحدى  �صاعدت 
ال�صركة  مكتب  في  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  لممثلي  محددة  تدريبية  دورات  تقديم  في  لدينا 

بالدقم. الرئي�صي 

تقديم مكافاآت تحفيزية:

على  ت�صرف  التي  ال�صركات  اإحدى  مع  ال�صركة  في  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  وحدة  ا�صتركت 
يلتزمون بقواعد ال�صحة وال�صالمة والبيئة. الذين  الموظفين  لت�صجيع وتحفيز  ال�صركة  م�صاريع 

تطوير ٢٢

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



كوفيد -19:

انت�صار  تعاملت وحدة ال�صحة وال�صالمة والبيئة ب�صكل فعال مع فيرو�ش كورونا للحد من  فر�ش 
العدوى بين الموظفين ، وبهذا ال�صدد ، تم اإجراء عزل موؤ�ص�صي لبع�ش الموظفين الذين تم تاأكيد 
اإ�صابتهم بالفيرو�ش  مع المخالطين لهم، كما تمت متابعة حاالتهم ح�صب جميع ال�صروط المطلوبة 

وتوفير احتياجاتهم خالل فترة العزل.

متابعة الم�شابين بفيرو�س كورونا في مخيمات ال�شركة:

قدمت وحدة ال�صحة وال�صالمة والبيئة كل الم�صاعدة، بما في ذلك الم�صورة والتوجيه لل�صركات 
العاملة في الم�صاريع، ومتابعتها من حين الآخر للحد من انت�صار الفيرو�ش.

٢٣ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



 

ور�س عمل:

وال�صالمة  ال�صحة  مفاهيم  حول  توعوية  عمل  حلقات  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  وحدة  نظمت 
ال�صركة. وخارج  داخل 

تطوير ٢٤

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



 

 م�شت�شفى ميداني:

جهزت وحدة ال�صحة وال�صالمة والبيئة، بالتعاون مع الهيئة العامة  للمناطق االقت�صادية الخا�صة 
والمناطق الحرة،  الم�صت�صفى الميداني رقم ٤ للم�صابين بفيرو�ش كورونا. 

 

٢٥ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



للمناطق  العامة   الهيئة  مع  الم�صاريع  اإدارة  التفاقية  وفًقا 
عن  م�صوؤولة  ال�صركة  فاإن  بالدقم،  الخا�صة  االقت�صادية 
المنطقة  في  والتنموية  العامة  الم�صاريع  جميع  وتنفيذ  اإدارة 
االقت�صادية الخا�صة بالدقم، وخا�صة م�صاريع البنية االأ�صا�صية 

المنطقة. داخل  اال�صتثمارات  تدعم  التي  اال�صتراتيجية 

موانئ  م�صاريع   ٣ و�صلمت  ال�صركة  اأكملت   ،٢٠٢٠ عام  خالل 
الداخلية،  الطرق  وم�صاريع  الخدمة،  ممر  هي:  ا�صتراتيجية، 
ومحطة فرعية لتوفير الطاقة في ر�صيف المواد ال�صائلة. تبلغ 
التكلفة االإجمالية للم�صاريع المنجزة ١٦٣ مليون ريال عماني. 
الثانية  الحزمة  تنفيذ  في  الحالي  الوقت  في  العمل  يجري 
اإلى  المباني  و�صلمت  الميناء،  م�صاريع  من  الثالثة  والحزمة 

الدقم.  ميناء  ـ  النهائي  الم�صتخدم 

تم ت�صليم م�صروع ر�صيف المواد ال�صائلة وال�صائبة اإلى م�صفاة 
والتوريد  الهند�صة  م�صاريع  من  الثالثة  الحزمة  لتطوير  الدقم 

اإ�صرافهم. والبناء تحت 

ومر�صى  الدقم  م�صفاة  بين  الربط  ي�صهل  الذي  الخدمة  ممر 
ميناء  اإلى  ت�صل  التي  لل�صفن  المبا�صر  لل�صحن  ال�صائلة  المواد 

الدقم.

تم االنتهاء من بناء �صد الجرف و�صاي في الربع االأول من عام 
٢٠٢٠. وتتمثل ميزة هذا الم�صروع في حماية مدينة الدقم من 
العوا�صف ال�صديدة اأو االأعا�صير، كما تم ربط مجرى ت�صريف 
بحر  في  خاللها  من  المياه  ت�صريف  ليتم  ثالثية  بقناة  ال�صد 
متر  مليون   ٥٠ ال�صدين  لكال  الت�صميمية  الطاقة  تبلغ  العرب. 
مكعب وقد تم التاأكد من ال�صعة التخزينية المعززة في �صبتمبر 

٢٠١9 خالل االإع�صار الذي تعر�صت له الدقم.

حوالي  على  واالإ�صراف  باإدارة  ال�صركة  قامت   ،٢٠٢٠ عام  في 
٢١ م�صروًعا منها حوالي ١٥ م�صروع اإن�صاء و٦ م�صاريع ت�صميم 

بتكلفة اإجمالية قدرها 977 مليون ريال عماني.

إدارة 
المشاريع

تطوير ٢٦

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



٢7 تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



خالل الفترة من ٢٠١٥ اإلى ٢٠٢٠، اأنجزت ال�صركة ٤٦ م�صروعًا منها حوالي ٢٨ م�صروع بناء 
و١٠ م�صاريع ت�صميم و٤ اأعمال ترابية و٤ اأعمال �صيانة. تبلغ التكلفة االإجمالية للم�صاريع التي 
تم االإ�صراف عليها حتى عام  ٢٠٢٠ مبلغ ٥٢٢ مليون ريال عماني. تبلغ تكلفة م�صاريع البناء 
٤9٨ مليون ريال عماني مقارنة مع ١9 مليون ريال عماني لم�صاريع الخدمات اال�صت�صارية 

و٣.9 مليون ريال عماني الأعمال الحفر، و١.٢ مليون ريال عماني لم�صروع �صيانة.

 تمكنت ال�صركة من االإ�صراف الداخلي على 7 م�صاريع في عام ٢٠٢٠ مما �صاهم في توفير 
حوالي ١٢.٤ مليون ريال عماني وت�صمل قائمة هذه الم�صاريع طريق اأمان، طريق المعار�ش، 
وتركيب  وال�صيانة،  التخزين  غرفة  المياه،  �صبكة  ال�صحي،  ال�صرف  معالجة  محطة 

االأنبوبية.  والتحويلة  ال�صائلة  المواد  ر�صيف  في  الفرعية  المحطات 

تجري االإدارة اجتماعات منتظمة مع جميع اأ�صحاب الم�صلحة في الم�صاريع واال�صت�صاريين 
والمقاولين للتاأكد من اإنهاء الم�صاريع وفق الجدول الزمني المو�صوع الإكمالها وكذلك تقديم 
مواقع  بزيارة  ا  اأي�صً االإدارة  تقوم  الخبرة.  ذي  الهند�صي  فريقها  خالل  من  الفني  الدعم 
الم�صاريع لمقابلة المقاول وحل م�صكالت الموقع الحرجة وغير المتوقعة وتخفيف ال�صغط 

والتاأكد من اإكمال الم�صاريع في الوقت المنا�صب.

يتعلق  فيما  بالدقم  الخا�صة  االقت�صادية  المنطقة  لهيئة  كبيرًا  دعمًا  تطوير  �صركة  تقدم 
تقرير  بعمل  كذلك  وتقوم  حا�صمة  تعتبر  التي  الم�صاريع  ببع�ش  المتعلقة  التحديات  باإنهاء 
باالأوامر التغييرية والمطالبات واالأمور المتنازع عليها بين اال�صت�صاريين والمقاولين و�صمان 

اإلى ت�صوية مر�صية بين الطرفين بما يتوافق مع �صروط العقد القيا�صية. التو�صية 

يقدم الجدول التالي ملخ�صًا عن الم�صاريع التي اأدارتها ال�صركة واأ�صرفت عليها :

ملخ�س الم�شاريع

م�شاريع الإن�شاءمرحلة الم�شروع
الخدمات  

ال�شت�شارية 

١٠١٤قيد التنفيذ 
٢١في مرحلة المناق�صة 

٠ ٢اإعداد م�صتند المناق�صة
٣97م�صاريع تم اإكمالها )٢٠١٦-٢٠٢٠( 

٥٣٢٢االإجمالي

تطوير ٢٨

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



الم�شاريع المنجزة في عام 2020:

م�شاريع الت�شميم 

 العقد رقم ٢٠١٤/٢٠
ميناء الدقم الحزمة 7

البداية  من  االأ�صا�صية  الر�صومات  الم�صروع،  لتعريف  اال�صت�صارية  )الخدمات   
الدقم(  ميناء  في  ال�صائلة  للمواد  الجديدة  االأر�صفة  على  واالإ�صراف  للنهاية 

 العقد رقم ٢٠١7/79
 االإ�صراف على بناء ممر مرافق الخدمة في م�صفاة الدقم الخدمات اال�صت�صارية

م�شاريع الإن�شاء 

)IP2( ت�صييد الطرق والبنية االأ�صا�صية والمباني في الر�صيف التجاري ومناطق الت�صغيل الحزمة ٢ 

)IP3( الحزمة ٣
ومنطقة  والبوابات  التجاري  الر�صيف  في  والمباني  االأ�صا�صية  والبنية  الطرق  ت�صييد 

الدقم  ميناء  في  التفتي�ش 
 ت�صميم وبناء طريق الخدمة في حي اأمان في الدقم العقد رقم 99/٢٠١٨ 

العقد رقم ٨٠/٢٠١7
المواد  اإلى ر�صيف  الدقم   الخدمة في م�صفاة  لممر  والبناء   والتوريد  الهند�صة   عقد 

ال�صائلة 
 اإن�صاء عّبارة وتحويلة  HDPEالعقد ١١٤/٢٠١9 

 محطة محوالت فرعية لتوفير الطاقة الإنارة ال�صوارع في م�صروع ر�صيف المواد ال�صائلةالعقد رقم ١١٣/٢٠١9
بناء �صد جرف و�صاي للحماية من الفي�صانات.العقد رقم 7٦/ ٢٠١٦

الم�شاريع ال�شت�شارية في عام 2020:

م�شاريع ا�شت�شارات جارية م

الطرق 

والبنية ١ الطرق  على  واالإ�صراف  للت�صميم  اال�صت�صارية  الخدمات  تقديم   -٢٠١٣/١ رقم  العقد 
االأولى  الحزمة   – الدقم  مدينة  في  االأ�صا�صية 

و٥ ٢  ١ رقم  الطرق  على  واالإ�صراف  للت�صميم  اال�صت�صارية  الخدمات  تقديم   ٢٠١٥/٣٦ رقم  العقد 
الدقم ميناء  في  الت�صريف  واأنظمة 

ميناء ال�شيد 

العقد رقم ٢٠١٦/7٠ - الخدمات اال�صت�صارية للبناء واالإ�صراف على ميناء ال�صيد في الدقم٣
الر�شيف البي�شاوي

الموانئ 

العقد رقم ٢٠١٨/١٠٠ -تقديم الخدمات اال�صت�صارية لمراجعة الت�صميم وبناء الر�صيف البي�صاوي ٤
الجديد في ميناء الدقم 

٢9 تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



قائمة بم�شاريع البناء قيد التنفيذ

م�شاريع قيد التنفيذم

الطرق 

العقد رقم ٢٠١7/٨١ - ت�صييد الطرق ١ و٥ ونظام الت�صريف في ميناء الدقم ١
العقد رقم ٢٠٢٠/١١7 - م�صروع ازدواجية طريق ال�صلطان �صعيد بن تيمور )المقطع ٣٢ جنوبًا(٢

الميناء 

العقد رقم ٢٠١٦/7٤ - اإن�صاء ميناء ال�صيد )البحري واأعمال الطرق المرتبطة به( في الدقم٣
ق�شم المرافق 

العقد رقم ٢٠١7/9٠- مناق�صة م�صروع تو�صعة �صبكة توزيع المياه في المنطقة االقت�صادية الخا�صة في الدقم٤
العقد رقم ٢٠١9/١٠٥ - م�صروع اإنارة الطريق والت�صغيل وال�صيانة والبناء لغرفة التحكم / المخزن ٥
العقد رقم ٢٠١9/١٠٨-ت�صميم وبناء محطة المعالجة في مدينة الدقم٦

م�شاريع في مرحلة المناق�شة: 

م�شاريع ا�شت�شاريةم

االأ�صا�صية ١ والبنية  ال�صاحلية  المرافق  بناء  واالإ�صراف على  للت�صميم  اال�صت�صارية  الخدمات  ٢٠١٨/٠7-تقديم 
المرتبطة بها في ميناء ال�صيد في الدقم 

م�شاريع البناءم

المناق�صة رقم ٢٠١9/٠٢-م�صروع ازدواجية طريق ال�صلطان �صعيد بن تيمور )المقطع ٣٢ جنوبا(٢
المناق�صة رقم ٢٠١9/٤ - خدمات الهند�صة والتوريد والبناء للر�صيف متعدد االأغرا�ش في ميناء الدقم٣

مشاريع تطوير المنجزة في 2020:

م�شاريع الميناء، الحزمة الثانية: اإن�صاء الطرق والبنية االأ�صا�صية والمباني في المحطة التجارية ومناطق الت�صغيل.

تعد الحزمة الثانية من اأكبر م�صاريع البنية االأ�صا�صية في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم، ويعتبر اإنجاز مثل هذه الم�صاريع 
م�صدر فخر واعتزاز ل�صركة تطوير.  قامت �صركة تطوير ب�صفتها الم�صوؤولية عن اإدارة م�صروع بالدقم بت�صخير جميع القدرات 
منذ البناء حتى االنتهاء من الم�صروع كما هو مخطط له وتنفيذه وفًقا لذلك على الرغم من مواجهة العديد من التحديات. يمكن 

القول بكل ثقة باأن تطوير قادرة على ا�صتكمال الم�صروع في الوقت المحدد وت�صليمه للم�صتخدم النهائي لمرحلة الت�صغيل.

م�صروع  الميناء - الحزمة الثانية

تطوير ٣٠

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



وقد  المباني  اأعمال  في  كبيرة  خبرة  تطوير  �صركة  لدى   
ل�صالح  واإنجازها  تنفيذها  تم  اأخرى  مباٍن  م�صاريع  اأدارت 

بالدقم.  الخا�صة  االقت�صادية  المنطقة  هيئة 

والبنية  الطرق  ت�صييد  الثالثة:  الحزمة  الميناء،  م�شروع 

والبوابات  التجاري  الر�صيف  في  والمباني  االأ�صا�صية 
الدقم بميناء  الحرة  والمنطقة 

لال�صتيراد  متكاملة  مرافق  من  الثالثة  الحزمة  تتكون 
على  الحزمة  هذه  �صتعمل  الدقم.  ميناء  عبر  والت�صدير 
مجال  وي�صمل  والم�صدرين  للموردين  الت�صهيالت  توفير 
الر�صيف  منطقة  في  والمرافق  المباني  من  العديد  العمل 
خاللها  من  تدخل  التي  الرئي�صية  البوابات  قبل  التجاري 
على  االأخرى  والمحطات  الحاويات  محطة  اإلى  ال�صاحنات 

التجاري. الر�صيف 

البوابة  منطقتين:  من  الواحدة  المنطقة  مبنى  يتكون 
المنطقة  ت�صمل  التفتي�ش.  ومنطقة  البوابة  قبل  ما  ومنطقة 
بناء  تم  والمدخل.  الخروج  ومق�صورة  البوابة  االأولى 
المحطة الواحدة بهدف تنظيم التعامالت مع الم�صتوردين 
والم�صدرين وم�صاعدتهم في اإتمام معامالتهم بكل �صهولة 
تقت�صر  ال  الميناء.  في  الواحدة  المحطة  خالل  من  وي�صر 
مبنى  من  ا  اأي�صً تتكون  بل  البوابات،  على  المنطقة  هذه 
مكاتب المرور ومبنى ت�صجيل ال�صاحنات ومباني الخدمات 

الحرائق. مكافحة  ومباني  االأخرى  الكهربائية 

وتقدم  الثانية،  المنطقة  �صمن  التفتي�ش  منطقة  وتاأتي 
ت�صهيالت لجمارك �صرطة عمان ال�صلطانية، ووزارة ال�صحة، 
مناطق  اإلى  باالإ�صافة  ال�صمكية،  والثروة  الزراعة  ووزارة 
الكهربائية،  والخدمات  ال�صينية،  واالأ�صعة  االأولي  الفح�ش 

الحرائق. مكافحة  ومباني 

بطول طرق  من  الحزمة  هذه  تتكون  ذلك،  اإلى   باالإ�صافة 
جميع  جانب  اإلى  مختلفة  عر�صية  ومقاطع  كيلومترات   ٨  
ال�صيارات.  ومواقف  المباني  اإلى  للو�صول  الداخلية  الطرق 
اأي�صا تمهيد مواقف ال�صيارات لخدمة  وي�صمل مجال العمل 
جميع االأن�صطة وتركيب اإ�صارات المرور. ت�صمل اأعمال البنية 
الحرائق،  مكافحة  و�صبكة  ال�صرب،  مياه  �صبكة  االأ�صا�صية 
االأمطار،  مياه  وت�صريف  ال�صحي،  ال�صرف  و�صبكة 
ومحطات الرفع، واالأعمال الكهربائية، واالت�صاالت، واإنارة 

الثانوية. والبوابات  وال�صياج،  وال�صاحات،  ال�صوارع 

واأعمال  االأ�صا�صية  والبنية  الطرق  اإن�صاء  الرابعة:  الحزمة 

المباني بمنطقة الر�صيف الحكومي بميناء الدقم: في عام 
ميناء  في  الحكومي  الر�صيف  تطوير  �صركة  اأكملت   ،٢٠١9
توفير  ووظيفته  التجاري  الر�صيف  من  قريب  وهو  الدقم. 
اإدارة  وت�صهيل  الدقم،  ميناء  في  المهمة  االأمنية  المرافق 
وله  الحكومية،  الجهات  من  لعدد  اللوج�صتية  العمليات 
والمنطقة  للميناء  االأمنية  الخدمات  تقديم  في  وا�صع  دور 

بالدقم. الخا�صة  االقت�صادية 

للميناء  االأ�صا�صية  البنية  بم�صاريع  الميناء  اإن�صاء  يرتبط 
الحكومي بما في ذلك ت�صييد مباني فرقة اليخوت ال�صلطانية 
ال�صلطانية  والبحرية  الخا�صة،  ال�صلطان  وقوات  العمانية، 
العمانية، وخفر ال�صواحل ب�صرطة عمان ال�صلطانية وغيرها 

ال�صيانة. وور�ش  االإدارية  المكاتب  من 

ا البنية  باالإ�صافة اإلى هذا الم�صروع، ت�صمنت االأعمال اأي�صً
االأ�صا�صية ل�صبكة المرافق والطرق واإ�صارات المرور وما اإلى 

ذلك.

ودخل  المعنية  الحكومية  الجهات  اإلى  الم�صروع  ت�صليم  تم 
.٢٠١9 عام  من  الثاني  الربع  منذ  الت�صغيل  حيز 

 

م�صروع  الميناء- الحزمة الثالثة

٣١ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



ر�شيف المواد ال�شائلة:

للمواد  ال�صحن  الإعادة  رئي�صًيا  مركًزا  الدقم  ميناء  اأ�صبح 
ال�صائلة مما يجعل ميناء الدقم ميناء عبور يربط بين ال�صرق 
والغرب حيث تم االنتهاء من جميع الحزم وبدء الت�صغيل من 

قبل الم�صتخدم النهائي، اأي �صركة ميناء الدقم.

يعتبر ر�صيف المواد ال�صائلة من المعالم الرئي�صية في الدقم 
واأحد الم�صاريع المميزة.

يتكون نطاق المرحلة االأولى من م�صاحة 79 هكتاًرا متاخمة 
تطويره  تم  وقد  كم،   ٤.٦ بطول  الثانوي  االأمواج  لحاجز 
مر�صى  اإن�صاء  وتم  وال�صائبة،  ال�صائلة  المواد  ر�صيف  لبناء 
البحرية.  المالحة  واأدوات  ملحقات  مع  المزدوج  الر�صيف 
كما تم ت�صييد جدار ر�صيف بطول 9٨٠ متًرا تم تركيبه جنًبا 
تعميق  وتم  المالحية،  والم�صاعدات  المر�صى  مع  اإلى جنب 
متًرا،   ١9- االقتراب  وقناة  متًرا   ١٨- اإلى  الميناء  حو�ش 

ر�صيف  واإن�صاء  واال�صت�صالح،  التجريف  اأعمال  تنفيذ  وتم 
مزدوج جديد للجزيرة. اكتمل الم�صروع على مرحلتين. تم 
�صركة  اإلى   ٢٠١9 عام  في  الم�صروع  االأولى  المرحلة  ت�صليم 
م�صفاة الدقم وتم ت�صليم المرحلة الثانية في الربع الثاني 

من عام ٢٠٢٠.

ال�صوائل  محطة  في  لها  المخطط  التخزينية  ال�صعة  �صتلبي 
من  المكررة  المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  ال�صائبة 
م�صفاة الدقم ونظام خطوط االأنابيب الممتد من الم�صفاة 

لل�صفن. المبا�صر  التحميل  اإلى  الر�صيف  اإلى 

م�صروع المواد ال�صائلة -  الحزمة ال�صابعة

م�صروع  الميناء- الحزمة الثالثة

ر�صيف المواد ال�صائلة  المزدوج

تطوير ٣٢
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ور�شيف  التفريغ  م�شفاة  بين  الخدمة  ممر  ا�شتكمال 

وال�شائبة: ال�شائلة  المواد 

المواد  بر�صيف  الدقم  م�صفاة  ربط  خدمة  ممر  ا�صتكمال 
ال�صائلة وال�صائبة بميناء الدقم. - طول الممر ٦.٥ كيلو متر 
الباطن بم�صفاة  المتعاقدون من  قام  وعر�صه ٣7.٢ متر. 
المرافق  من  عدًدا  ت�صمنت  التي  االأنابيب  بتمديد  الدقم 
وحدات  اإلى  ال�صائل  النفط  م�صتقات  لنقل  الم�صتخدمة 

ال�صائبة. والمواد  ال�صوائل  ر�صيف  على  التخزين 

النتهاء من �شد وادي جرف و�شد وادي �شاي للحماية من 

ال�شيول:

تبلغ ال�صعة التخزينية الم�صممة ل�صدود حماية الدقم ٥٠ مليون 
الم�صاريع  لحماية  النظام  ت�صميم  تم  المياه.  من  مكعب  متر 
الكبرى في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم بما في ذلك 

ا. اأي�صً اأخرى  الدقم وم�صاريع  الدقم وم�صفاة  ميناء 

يبلغ ارتفاع �صد وادي جرف حوالي ١9.٤ متًرا ويبلغ طوله 
القاعدة حوالي ١٠٠ متر  يبلغ عر�صه في  بينما  ١٦٠٠ متر 
تبلغ  النهاية.  في  اأمتار   ٨ اإلى  يرتفع  حيث  �صمكه  ويزداد 
من  مكعب  متر  مليون   ٣٢.٨ لبحيرتها  التخزينية  الطاقة 
مياه الفي�صانات والوادي. يبلغ ارتفاع �صد وادي �صاي ١٦.٤ 
ال�صد  ي�صتوعب  متًرا وعر�صه ١٠٠ متر.  متًرا وطوله ٣٦٦٥ 
الجريان  حالة  في  المياه  من  مكعب  متر  مليون   ١7 حوالي 

للوادي. ال�صطحي 

تم اإثبات مقاومة ال�صدود الم�صيدة قبل اكتمالها في �صبتمبر 
هطول  كثافة  مع  هيكا  المداري  االإع�صار  بلغ  حيث   ،٢٠١9

االأمطار ١١9 ملم.

ممر الخدمة

ال�صدود في الدقم

ال�صدود في الدقم

٣٣ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



ا�شتكمال طريق خدمي بحي الأمان بالدقم:

ل�صرطة  خدمي  طريق  و�صول  خدمة  االتفاقية  هذه  ت�صمل 
»طريق  الرئي�صي  الطريق  مع  ويتقاطع  ال�صلطانية  عمان 

بالميناء. الدقم  مطار  يربط  الذي  قابو�ش«  ال�صلطان 

تقاطعات،  وجود  مع  كم   ١١ الطريق  طول  اإجمالي  يبلغ 
اأ�صحاب  اأرا�صي  قطع  اإلى  ت�صل  طريق  وو�صلة  ودوارات، 

. لم�صلحة ا

اكتمل الم�صروع في الوقت المحدد واالآن في مرحلة الت�صغيل.

الخدمة )و�شلة تمديد( بمعر�س  اإن�شاء طريق  ا�شتكمال 

الدقم:

يتكون م�صروع امتداد الطريق الخدمي بالمعر�ش من امتداد 
و77.١  الجنوبي  بالطرف  كم   ١.٠9 بطول  خدمى  طريق 
كم بالطرف ال�صمالي. �صيكون الطول الكلي الممتد لطريق 
المقر  مبنى  خدمات  طريق  من  تقريًبا  ٢.٨٦كم  الخدمة 
بالدقم.  الخا�صة  االقت�صادية  المنطقة  لهيئة  الرئي�صي 
يخدم الطريق الم�صيد قطع اأرا�صي مخ�ص�صة للم�صتثمرين 
واإن�صاء مباٍن قائمة جديدة بالقرب من مبنى المقر الرئي�صي 

بالدقم. الخا�صة  االقت�صادية  المنطقة  لهيئة 

مشاريع اإلنشاء قيد التنفيذ:

ميناء ال�شيد

منطقة  من  بالقرب  مثالي  مكان  في  ال�صيد  ميناء  يقع 
ال�صناعات الغذائية التي ت�صغل م�صاحة 7 كيلومترات مربعة 
المقرر  لال�صتثمارات  االأ�صا�صية  االحتياجات  لتلبية  م�صممة 
توطينها. �صيتم االنتهاء من بناء ميناء ال�صيد بحلول الربع 

ت�صغيليه. يتم  وبعدها   ٢٠٢١ عام  من  الثاني 

موا�شفات ميناء ال�شيد:

اأعمال الطرق: ت�صميم واإن�صاء طريق و�صول   ·
)TAR15( من طريق االإ�صفلت الحالي اإلى منطقة 

تطوير ال�صناعات ال�صمكية بطول ١٤.٦٣٨،٤9٢ م.

اأعمال بحرية: بطول ٢.٢ كم  ·	
تلة ركام مت�صلة بال�صاطئ �صرق حاجز االأمواج   -

 بطول ٢.١٦٤،٤٠م.
تلة ركام مت�صلة بال�صاطئ غرب حاجز االأمواج   -

بطول ١.٠9٦،7٠ متر.

كا�شر اأمواج ثانوي : بطول ١.١ كم   ·	
�صيتم حماية كل من حواجز االأمواج من الخارج 

.Core-Loc™ بوا�صطة وحدات تدريع خر�صانية 
م�صاحة الحو�ش 1٫126٫516 م 2.  - 

م�صاحة اال�صت�صالح الداخلي 346٫931 م  2.  -

الطول االإجمالي لالأر�صفة البحرية بطول 1٫2 كم  ·

عمق الميناء: 10 اأمتار  ·

التجارية  ال�صيد  و�صفن  المحليين  ال�صيادين  الميناء  يخدم 
الغذائية. المواد  لنقل  المخ�ص�صة  وال�صفن  الموا�صي  و�صفن 

ميناء ال�صيد ) بانتونات(

طريق اأمان

تطوير ٣٤

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



اإن�شاء الطرق رقم 1 و5 واأنظمة ال�شرف ال�شحي بميناء 

الدقم:

 ٢٠١9 عام  منذ   )٥( و   )١( الطرق  من  االنتهاء  تم 

من  الطريقين  كال  يعتبر  المرور.  حركة  اأمام  وافتتاحهما 
الخا�صة  االقت�صادية  المنطقة  في  الرئي�صية  الم�صاريع 
بالدقم حيث يربطان ميناء الدقم بم�صفاة الدقم والعديد 
في  تنفيذها  يتم  التي  االأخرى  االإ�صتراتيجية  الم�صاريع  من 

والمتو�صطة. الثقيلة  ال�صناعات  مناطق 

باالإ�صافة اإلى ذلك، يمثل الطريق )١( و�صلة ي�صهل الو�صول 

اإليها بين م�صفاة الدقم وقرية النه�صة، والتي تعد موطًنا 
للعديد من العاملين في م�صروع الم�صفاة.

بين  الرابط  الحالي  التقاطع  من   )٥( رقم  الطريق  يبداأ 
الطريقين )١( و )٦( حتى ر�صيف المواد ال�صائلة وال�صائبة 

الدقم. بميناء 

بطول 7.٦  يمتدان  للخدمة  اإن�صاء طريقين  االنتهاء من  تم 
كيلومتر في دي�صمبر ٢٠٢٠. وت�صمل االأعمال االأخرى تركيب 
م�صابيح LED جديدة وتنفيذ اأعمال تح�صين التربة واإن�صاء 
قنوات ت�صريف المياه، واالأعمال جارية حاليا في الم�صروع 

و�صيتم االنتهاء منها بحلول الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

ميناء ال�صيد

٣٥ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



م�شروع تو�شعة �شبكة توزيع المياه بالمنطقة القت�شادية 

الخا�شة بالدقم:

والتوريد  الهند�صة  عقد  بنظام  الم�صروع  هذا  تنفيذ  تم 
والبناء وي�صرف على الم�صروع �صركة تطويرب�صفتها مهند�ش 

محترف. داخلي  فريق  مع 

ويهدف الم�صروع الذي تبلغ قيمته ٢.٣ مليون ريال عماني 
اإلى توفير المياه ال�صالحة لل�صرب لعدة مواقع وا�صتثمارات 

قيد االإن�صاء والم�صاريع الم�صتقبلية في المنطقة االقت�صادية 
الخفيفة  ال�صناعات  مناطق  �صيما  وال  بالدقم،  الخا�صة 
والخفيفة  المتو�صطة  وال�صناعات  الثقيلة  وال�صناعات 

ال�صخور. وحديقة 

المياه بطول ١7 كم وت�صليمها  اإمداد  تم االنتهاء من �صبكة 
الت�صغيل  مرحلة  في  للبدء  والمياه  للكهرباء  العامة  للهيئة 
ال�صرب. مياه  اإمدادات  على  الم�صتثمرين  ح�صول  وت�صهيل 

بحجم مرتفع  مياه  خزان  بناء  في  العمل  حاليا   يجري 
تحكم  وغرفة  معززة،  �صخ  ومحطة  مترًا،   ٤٠×  ٣ م   ٥٠٠  
ومن المنتظر اإكمال االأعمال الباقية بحلول الربع الثاني من 

.٢٠٢١ عام 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  معالجة  محطة  واإن�شاء  ت�شميم 

الدقم: لمدينة 

لت�صميم  والبناء  والتوريد  الهند�صة  بنظام  عقد  تنفيذ  يتم 
وبناء محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي لمدينة الدقم. 
تبلغ ال�صعة االإجمالية لمحطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي 

تركيب �صدود مياه في محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي

تطوير ٣٦
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اليوم والتي �صيتم بناوؤها  الجديدة ٢٥٠٠ متر مكعب / في 
خزانات  بناء  الم�صروع  نطاق  ي�صمل  واحدة.  مرحلة  على 
والكهرباء،  الميكانيكية،  المعدات  مع  كاملة  العمليات، 

�صكادا.  ونظام  واالأتمتة،  واالأجهزة، 

موا�شفات محطة معالجة مياه ال�شرف ال�شحي: 

اأربعة  على  المتتابع  الدفعي  المفاعل  عملية  تبني  يتم  	·
المياه. لمعالجة  خزانات 

القدرة على ا�صتقبال ٤٨٠ م ٣ / يوم من معالجة مياه   ·
اأ�صا�صي من  ب�صكل  �صتكون  ال�صناعي )والتي  ال�صرف 
ال�صناعات  في  الم�صتخدمة  ال�صحي  ال�صرف  مياه 
ال�صمكية( وباقي مياه ال�صرف ال�صحي عبارة عن مياه 

منزلية. �صحي  �صرف 
.UASB خزان بتقنية  ·

الربع  المياه بحلول  االإنتهاء من محطة معالجة  �صيتم   ·
الثاني من عام ٢٠٢١ و�صت�صتقبل مياه ال�صرف ال�صحي 

الدقم. مدينة  من 

خزان بتقنية UASB  في محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي
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االقت�صادية  المنطقة  داخل  المرافق  من  العديد  ال�صركة  تدير 
الخا�صة من خالل �صمان الوفرة والكفاءات الت�صغيلية واالمتثال 
حالًيا  ال�صركة  تدير  والبيئة.  وال�صالمة  وال�صحة  الجودة  لنظام 
اأ�صول المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم مثل محطة معالجة 
مياه ال�صرف ال�صحي والمبنى الرئي�صي للهيئة والطرق وال�صدود 
والقنوات واإ�صارات ال�صوارع واإ�صارات المرور وغيرها من االأ�صول 

الم�صتقبل. في  القادمة 

 إدارة األصول
والمرافق 

العامة

تطوير ٣٨
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و�صرعة  الم�صتخدمين  مع  المبا�صر  االت�صال  ل�صمان 
خًطا  تطوير  �صركة  خ�ص�صت  الحتياجاتهم،  اال�صتجابة 
لتلقي جميع  المجاني ٨٠٠٠٢٢٢٢(  االت�صال  �صاخًنا )رقم 
اأنواع طلبات الخدمة المتعلقة بالبنية االأ�صا�صية والخدمات 
اإدارة  نظام  اإدخال  على  تطوير  �صركة  تعمل  كما  العامة، 
حلول  لتوفير   )CAFM( الكمبيوتر  بم�صاعدة  المرافق 
اإدارة المرافق في الدقم في الوقت المنا�صب وبطرق فعالة 

التكلفة. حيث  من 

اأجل  من  الالزمة  الجهود  بذل  في  تطوير  �صركة  �صت�صتمر 
طور  في  فهي  ذلك،  على  وبناًء  خدماتها،  معايير  تح�صين 
من  لال�صتفادة  الرائدين  الخدمات  بمقدمي  االرتباط 
خبراتهم عبر البلدان االأخرى وتطوير ممار�صات عمل قوية 

الدقم. في  المرافق  الإدارة 

بداأت ال�صركة في ت�صغيل و�صيانة اأ�صول المنطقة االقت�صادية 
موظفي  من  اال�صتفادة  خالل  من  اأواًل  بالدقم  الخا�صة 
في  جلي  ب�صكل  ذلك  ويت�صح  بثقة  والنمو  الحاليين  االإدارة 
تح�صن معايير االأداء من حيث التوفير في الوقت والتكاليف 
يتم  كان  عندما  ال�صابق  في  الو�صع  عليه  كان  بما  مقارنة 
التكلفة  في  الوفورات  تعتبر  خارجية.  بم�صادر  اال�صتعانة 
كبيرة بالن�صبة لهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم 
ومع مرور الوقت واكت�صاب المزيد من الخبرة، �صتزداد هذه 

التكلفة. في  الوفورات 

لكي  جهدها  ق�صارى  وتبذل  الزمن  تطوير  �صركة  ت�صابق 
اإدارة المرافق الم�صتدامة  ت�صبح المزود النهائي لخدمات 
المنطقة  اأنحاء  جميع  في  التكنولوجيا  على  والقائمة 
االقت�صادية الخا�صة بالدقم وبما يلبي االحتياجات ويتجاوز 
الم�صلحة  واأ�صحاب  االأعمال  و�صركاء  عمالئنا  توقعات 

االآخرين.

�صمان الت�صغيل االآمن للمن�صاآت 	·
تحقيق االأداء المطلوب )الوفرة، االإنتاج( من المن�صاآت  ·

�صمان �صالمة االأ�صول بالتكلفة المثلى  ·
تقليل تكاليف الت�صغيل لالأ�صول  ·

جلب اأف�صل ممار�صات اإدارة المرافق اإلى الدقم  ·
 / )ذاتية  االأ�صول  الإدارة  منا�صبة  اعتمادا�صتراتيجية   ·

معًا( االثنين  ثالث/  طرف  طريق  عن 

كما تحر�ش الدائرة على اإدخال تقنية البرمجيات في اإدارة 
وت�صغيل و�صيانة المرافق من خالل توفير المعدات واالأجهزة 

والبرامج التي ت�صهل العمليات.

عمليات التشغيل والصيانة لمبنى 
المقر الرئيسي لهيئة المنطقة 

االقتصادية الخاصة بالدقم

المعدات  جميع  على  واالإ�صراف  وال�صيانة  الت�صغيل  توفير 
بمبنى المقر الرئي�صي لهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة 
بالدقم على مدى ٢٤ �صاعة في اليوم و٣٦٥ يوًما في ال�صنة. 
وتحقيقه  ممتاز  ب�صكل  المعدات  جميع  اأداء  على  والحفاظ 
�صمن الحدود المحددة من قبل ال�صركة الم�صنعة االأ�صلية 
عليها  المن�صو�ش  لالإر�صادات  واالمتثال  المعدات،  لجميع 
من قبل »العميل« )المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم(.

صيانة الطرق بالدقم

�صيانة وا�صالح كل من الطرق الحالية والقادمة. وهي ت�صمل 
الطرق الرئي�صية وطرق الخدمة، ومناطق وقوف ال�صيارات 
والجزر،  الممهدة،  وغير  المعبدة  الطرق  ذلك  في  بما 
وحواجز  والممرات،  المرور،  وتقاطعات  والدوارات، 
وال�صال�صل،  والحواجز،  الحماية،  وق�صبان  ال�صالمة، 
والقنوات، والم�صارف، وفتحات التفتي�ش، واالأحوا�ش، وما 

الدقم. بمدينة  الطرق  جوانب  على  ذلك  اإلى 
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تشغيل وصيانة 2000 م 3 / يوميًا من 
محطات معالجة المياه بالدقم

معالجة  محطة  على  واالإ�صراف  وال�صيانة  الت�صغيل  توفير 
مياه ال�صرف ال�صحي ب�صعة ٢٠٠٠ م ٣ / يوم بالدقم على 
مدى ٢٤ �صاعة في اليوم و٣٦٥ يوًما في ال�صنة. الحفاظ على 
ال�صائلة  النفايات  معايير  وتحقيق  للمحطة  الممتاز  االأداء 
المعالجة �صمن الحدود المحددة من قبل ال�صركة الم�صنعة 
متطلبات  مع  يتوافق  وبما  المياه،  معالجة  لمحطة  االأ�صلية 
وزارة البلديات االإقليمية والبيئة ووفًقا للمتطلبات والمبادئ 
)المنطقة  »العميل«  قبل  من  عليها  المن�صو�ش  التوجيهية 

بالدقم(.  الخا�صة  االقت�صادية 

تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه 
الصرف الصحي IP4 بالدقم

مياه  معالجة  لمحطة  واالإ�صراف  وال�صيانة  الت�صغيل  توفير 
مدى  على  بالدقم  يوم   /  ٣ م   7٥ ب�صعة  ال�صحي  ال�صرف 
على  الحفاظ  ال�صنة.  في  يوًما  و٣٦٥  اليوم  في  �صاعة   ٢٤
ال�صائلة  النفايات  معايير  وتحقيق  للمحطة  الممتاز  االأداء 
المعالجة �صمن الحدود المحددة من قبل ال�صركة الم�صنعة 

متطلبات  مع  يتوافق  وبما  المياه،  معالجة  لمحطة  االأ�صلية 
وزارة البلديات االإقليمية والبيئة ووفًقا للمتطلبات والمبادئ 
)المنطقة  "العميل"  قبل  من  عليها  المن�صو�ش  التوجيهية 

. بالدقم(.  الخا�صة  االقت�صادية 

إنارة طريق الدقم

ال�صلطان  طريق  على  وال�صيانة  الت�صغيل  عمليات  تنطبق 
قابو�ش، وطريق المطار، والطريق ال�صياحي، وطريق �صعيد 
وطريق  االأولى،  الحزمة  الميناء  طرق  وجميع  تيمور،  بن 
كروه، والطريق الموؤدي اإلى  مبنى �صرطة عمان ال�صلطانية، 
وطريق خدمة مبنى المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم.

إشارات المرور

تبداأ عمليات الت�صغيل وال�صيانة من نقطة عمود تغذية الجهد 
المنخف�ش اإلى وحدة التحكم، بما في ذلك على �صبيل المثال 
ال الح�صر جميع التو�صيالت والكابالت واأجهزة التحكم في 

اإ�صارات المرور وروؤو�ش االإ�صارة واالأعمدة وما اإلى ذلك.

تطوير ٤٠
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مخيم شاطئ الدقم

وتوفير  الدقم  �صاطئ  مخيم  واإن�صاء  تنفيذ  على  االإ�صراف 
مرافق  جميع  على  واالإ�صراف  وال�صيانة  الت�صغيل  خدمات 
يوًما  و٣٦٥  اليوم  في  �صاعة   ٢٤ مدى  على  بالدقم  المخيم 
المعدات  لجميع  المتميز  االأداء  على  ال�صنة.والحفاظ  في 
قبل  من  المحددة  الحدود  �صمن  المع�صكرات،  ومرافق 
واالمتثال  المعدات،  لجميع  االأ�صلية  الم�صنعة  ال�صركة 
)المنطقة  العميل  قبل  من  عليها  المن�صو�ش  لالإر�صادات 

بالدقم(. الخا�صة  االقت�صادية 

رصف الطرق الجديدة والمدخل

ي�صهل  بما  والمداخل  الطرق  وتمهيد  تجهيز  على  االإ�صراف 
اإلى م�صاريعهم. على الم�صتثمرين الو�صول 
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االستثمارات

األهداف واالستثمارات

ويتم ذلك من  الدقم.  في  لال�صتثمارات  العمل كمحفز  في   ال�صركة  اأهداف  تتمثل 
في  االأقلية  الأ�صهم  محلي  ا�صتثمارات  ك�صريك  والعمل  االأقلية  اأ�صهم  ا�صتثمار  خالل 
م�صاريع في الدقم. كما ت�صارك ال�صركة في اال�صتثمار في االأعمال التي تعتبر عامل  
تمكين وا�صتدامة اقت�صادية  من اأجل زيادة القيمة الم�صاهمين على المدى الطويل.

تطوير ٤٢
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فاإنه باإمكان تطوير تنفيذ تلك الم�صاريع .  ويمكن لل�صركة 
اإن�صاء تلك الم�صاريع والتخلي / التخفيف في مرحلة الحقة. 
دعما  تتطلب  ال�صركة  فاإن  الم�صاريع،  هذه  لمثل  وبالن�صبة 

اإ�صافيا لالأ�صهم / تمويل النق�ش الناتج.

اأي�صا  فيه  والنظر  مراقبته  �صتتم  اال�صتثمار،  يتم  وعندما 
لمعرفة اإمكانية التخفيف اأو الخروج في الوقت المنا�صب.

وتعتمد ال�صركة حاليا فقط على حقوق الملكية التي ت�صترك 
فيها الموؤ�ص�صة االأم وهي الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية 
الخا�صة والمناطق الحرة. ومقابل راأ�ش المال الم�صرح به 
وهو 7 ماليين ريال عماني،  لدى ال�صركة راأ�ش مال مدفوع 

يبلغ ٣.٥ مليون ريال عماني.

جلب  يمكن  المتطلبات،  على  وباالعتماد  الم�صتقبل،  وفي 
في  ا�صتثماراتها  خالل  من  ال�صركة  اإلى  اإ�صافي  مال  راأ�ش 
زيادة  اختيارات  بتقييم  ال�صركة  و�صتقوم  مختلفة.  م�صاريع 
الم�صتثمرين  ذلك  في  بما  اأخرى  م�صادر  من  المال  راأ�ش 
اأو جهات االإقرا�ش  ال�صركة االأم  اأو اال�صتدانه من  االآخرين 
الطرق  باكت�صاف  ال�صركة  �صتقوم  كما  وغيرها.  االأخرى 
التي  االأخرى  والر�صوم  االإنتفاع  حق  من   بدال  لال�صتثمار 
الخا�صة  االقت�صادية  للمناطق  العامة  الهيئة  �صتجمعها 
والمناطق الحرة من م�صتخدمي المنطقة االقت�صادية. كما 
اأن االأرباح الناتجة عن اال�صتثمارات واالأموال المح�صلة من 
لتمويل  م�صدرا  اأي�صا  �صت�صبح  االأ�صهم  كل  من/  جزء  بيع 

اال�صتثمارات الجديدة.

وتعتزم ال�صركة في الم�صتقبل القريب اإن�صاء �صناديق تركز 
على اال�صتثمارات في الدقم. ومن �صاأن هذه ال�صناديق اأن 
تكون بمثابة ج�صر بين مطوري الم�صاريع من ناحية وهيئات 

ال�صناديق ، من ناحية اأخرى.

للهيئة   ال�صاملة  االأهداف  مع  يتما�صى  منهجًا  تطوير  تتبنى 
الحرة.  والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية  للمناطق  العامة 
نقاط  اأ�صا�ش  المجال  على  اأي�صًا  في هذا  وت�صارك تطوير 
القوة في الم�صروع. ومن ناحية اأخرى،  تقوم ال�صركة بتطوير 
االأعمال التجارية وت�صويقها للم�صتثمرين المحتملين الذين 
كل  ويقت�صر  ال�صلطنة.  في  لال�صتثمار  يح�صروا  اأن  يمكن 
يتطلب  لم  ما  االأقلية  على ح�صة  ال�صركة  به  تقوم  ا�صتثمار 
الو�صع غير ذلك. وتف�صل تطوير تنفيذ فر�صة اال�صتثمار من 

خالل �صركة تدار ب�صكل احترافي وم�صتقل.

وب�صفتها �صريكًا في اأ�صهم االأقلية، فاإن تطوير تقوم بتقديم 
الدعم لمطوري الم�صاريع مثل :

مثل  الم�صتويات  مختلف  على  الم�صتثمرين  م�صاعدة   ·
على  الح�صول  ال�صركة،  ت�صجيل  الموقع،  اختيار 

الموافقات الالزمة.

م�صاعدة الم�صتثمرين في الح�صول على اأموال الديون   ·
من البنوك المحلية.

تاأجير  بحقوق  اأو  نقدا   - االأقلية  اأ�صهم  في  اال�صتثمار   ·
االأرا�صي.

من  للم�صاركة  المحلية  ال�صناديق  اإح�صار  على  العمل   ·
خالل االأ�صهم / اأ�صباه الديون.

لتحفيز  المطلوبة  الم�صاريع  تلك  بتنفيذ  تطوير  �صتقوم  كما 
اال�صتثمارات في الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة 
والمناطق الحرة والتي ال تحقق عوائد مالية �صريعة.  ومع 
ذلك، قد ال تكون ال�صركات الخا�صة مهتمة بتطوير مثل هذه 
لتحفيز  الم�صاريع �صرورية  اإذا كانت هذه  ولكن  الم�صاريع، 
اال�صتثمارات االأخرى اأو كانت مطلوبة لتعزيز القيمة للدقم، 

٤٣ تطوير 
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االستثمارات ) الجارية( 

محاجر الدقم �س.م.ع.م: 

بداأ ا�صتثمار تطوير في �صركة محاجر الدقم �ش.م.ع.م في 
المحلي  المجتمع  �صركات  مع  جنب  اإلى  جنبًا   ،٢٠١7 عام 
في  التجارية  عملياتها  ال�صركة  وبداأت  الدقم.  في  االأخرى 
عام ٢٠١7 باالعتماد على معدات م�صتاأجرة، ثم نمت بنجاح 
بلغت       اإيرادات  لتحقق  الزمن  من  ق�صيرة  فترة  مدى  على 
٣.١ مليون ريال عماني في عام ٢٠٢٠ واأرباح �صافية بلغت 

٤٦9 األف ريال عماني.

وبينما كانت ال�صركة تدار من قبل اإدارتها المهنية الم�صتقلة 
قامت  تطوير  اأن  اإال  الما�صية،  الثالثة  ال�صنوات  خالل 
الحقيقية  واالإمكانات  النمو  لتحقيق  ال�صركة  ن�صاط  بدعم 
وقت  االأ�صهم  فجوة  ب�صد  تطوير  قامت  حيث  المطلوبة، 
خالل  من  التجارية  ال�صركة  عمليات  و�صجعت  التاأ�صي�ش، 
اأتاح  الثابتة. وقد  الك�صارة  ت�صغيل  معدات م�صتاأجرة بهدف 
االإثني  خالل  جيدة  واأرباح  اإيرادات  تحقيق  لل�صركة  ذلك 
اأدت المراقبة التامة  ع�صر �صهرًا االأولى من العمليات. كما 
حوكمة  تاأ�صي�ش  اإلى  لل�صركة  والم�صتمر  الكبير  والدعم 
جيدة  وتمكينها من توطيد مكانتها ك�صركة رائدة في مجال 
توا�صل  واالآن،  وُعمان.  الو�صطى  المنطقة  في  المحاجر 
المتاحة ال�صتك�صاف  الفر�ش  ا�صتغالل   في  ال�صركة رحلتها 

اإمكانيات الت�صويق التجاري للمعادن في الدقم.

في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠، وتما�صيًا مع اال�صتراتيجية الحكومية، 
اإلى  ال�صركة  في   ٪7٠ البالغة  ح�صتها  ببيع  تطوير  قامت 
لتكون  موؤخرًا  تاأ�صي�صها  تم  التي  ُعمان  معادن  تنمية  �صركة 
ومعالجة  التعدين  اأن�صطة  تمار�ش  رائدة  حكومية  �صركة 
تحقيق  من  لال�صتثمارات  تطوير  �صركة  وتمكنت  المعادن. 
دورة  اأول  خالل    ٪٣٣ بلغ  جيد  مركب  �صنوي  نمو  معدل 

ا�صتثمارية مكتملة في محاجر الدقم �ش.م.ع.م.

للمناطق  العامة  الهيئة  تتحمل  ال  الم�صوؤولية:  اإخالء 
م�صوؤولية  اأية  الحرة  والمناطق  الخا�صة  االقت�صادية 
بخ�صو�ش النتائج المترتبة على اأية اإجراءات يتم اتخاذها 
على اأ�صا�ش المعلومات الواردة  في هذا المو�صوع  واأي ملف 
يتم اإحالته بهذا الخ�صو�ش، وال تتحمل الم�صوؤولية بخ�صو�ش 
اأنها  كما  هنا.  واردة  مواد  اأية  و�صحة  واكتمال  وكفاية  دقة 
تخلي م�صوؤوليتها بخ�صو�ش اأية اأخطاء اأو �صهو  بتعلق بهذه 

المعلومات والمواد.

اإمداد اللوج�شتية �س.م.ع.م:

وزارة  تقاعد  �صندوق  مع  �صراكة  في  ال�صركة  دخلت  وقد 
الدفاع وميناء �صركة الدقم �ش.م.ع.م الإن�صاء �صركة لوج�صتية 
لتقديم الخدمات اللوج�صتية في منطقة الدقم. وقد �صاركت 
ح�صة  على  للح�صول  عماني  ريال   ٥7.٠٠٠ بمبلغ  ال�صركة 
اأقلية من االأ�صهم بن�صبة ١٥٪. وقد اأبرمت ال�صركة اتفاقية 

م�صاهمة مع م�صاهمين اآخرين في مار�ش ٢٠١٨.

عميل  حاليا  يخدم  مربح،  م�صروع  هي  اللوج�صتية  اإمداد 
تاأكيد لتو�صيع  ال�صركة بالفعل على  واحد كبير وقد ح�صلت 
اأكبر.  كما تجري  الخدمات من نف�ش ذلك العميل لت�صبح 
مناق�صات مع عمالء اأجانب اآخرين الإقامة قواعد لوج�صتية 

الدقم. في  لهم 

استثمارات )قيد التنفيذ( 

�شركة �شوق مواد الدقم �س.م.ع.م:

�صيني  مطور  مع  �صراكة  في  الدخول  تطوير  �صركة  قررت 
لمواد  �صوق  الإن�صاء  �صركة  لتاأ�صي�ش  محلي  عماني  و�صندوق 

تطوير ٤٤
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التعاون  مجل�ش  ودول  عمان  ل�صلطنة  مركًزا  ليكون  البناء 
الخليجي االأخرى. ا�صتثمرت ال�صركة ٤٤٠ األف ريال عماني 

.٪١٥ بن�صبة  اأقلية  لح�صة 

والمعالجة  التخزين  مرافق  اإن�صاء  الم�صروع  �صي�صمل 
وبيع  بت�صويق  �صيقومون  الذين  للم�صتخدمين  والتخزين 
اإلى عمالء مختلفين  الوجهة  البناء من هذه  منتجات مواد 
�صيغطي  االأخرى.  المجاورة  والدول  عمان  �صلطنة  في 
في  ذلك،  ومع  مربًعا،  متًرا   ١٦٣٤٣٠ االإجمالي  الم�صروع 
المرحلة االأولى، �صيتم تطوير الم�صروع على م�صاحة 7١٨٠9 
متًرا   ٨.١٥٠( م�صتودعات  لتوفير  االأر�ش  من  مربًعا  متًرا 
عر�ش  و�صاالت  مربًعا(  متًرا   ٤٨٣٨( ومخزًنا  مربًعا(، 

مربًعا(. متًرا   ١٦.٨٦٨(

االنتهاء  دي�صمبر ٢٠١9، في  بالدقم، في  المواد  �صوق  نجح 
بم�صاعدة  الم�صروع  لتمويل  المطلوبة  القرو�ش  تاأمين  من 
لتحقيق  فعال  ب�صكل  ال�صركة  »تطوير«  دعمت  محلي.  بنك 
المطلوبة  الملكية  حقوق  الم�صاهمون  دفع  المالي.  اإغالقها 
بداأ  حيث  المقاول   تعيين   تم  وقد  الم�صروع.  في  بالكامل 

.٢٠٢٠ عام  اأوائل  في  اإن�صائه  في  العمل 

كما تقدم �صركة تطوير خدماتها اإلى هذا الم�صروع كم�صت�صار 
الإدارة الم�صروع واالإ�صراف خالل مرحلة البناء.

م�شروع بناء مجمع �شكني:  

تدر�ش تطوير حاليًا م�صروعًا يتمثل في اإمكانية اإن�صاء مجمع  
يعتبر  مما   الدقم،  في  والقاطنين  الموظفين  �صكني يخدم 
بق�صاء  القاطنون   فيه  ي�صتمتع  مجتمع   بناء  نحو  خطوة 
مفعمة  اأجواء  في  العمل،  �صاعات  انتهاء  بعد  طيبة،  اأوقات 

وال�صفاء. والهدوء  بالراحة 

ولهذا الغر�ش، �صتقوم تطوير بدعوة �صركات القطاع الخا�ش 
ال�صلطنة  في  الكبرى  العقاري  التطوير  �صركات  وخا�صة 
الم�صروع وذلك من خالل تقديم  اإنجاز هذا  للم�صاركة في 
ح�صة  بتحديد  تطوير  �صتقوم  كما  لال�صتثمار.  مقترحات 
اأقلية في  هذا الم�صروع ل�صركات المجتمع المحلي الكائنة 

الو�صطى. منطقة  في 

االستثمارات )الفرص المحتملة(

االأخرى  اال�صتثمارية  الفر�ش  من  العديد  ال�صركة  تدر�ش 
اللوجي�صتي،  التخزين  حل  مثل  المرافق  مجال خدمات  في 
وتجارة  الكيميائية،  والمواد  ال�صيد،  منطقة  وتطوير 
ال  قد  ذلك،  اإلى  وما  المطار  منطقة  وتطوير  التجزئة، 
ومع  النهائي،  اال�صتثمار  قرار  مع  الفر�ش  جميع  تتحقق 
العوامل  توفر  بناء على  قرارها  �صتتخذ  ال�صركة  فاإن  ذلك، 
تطوير  في  اال�صتثمارية  الفر�صة  من  لال�صتفادة  الممكنة 
المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم والجدوى االقت�صادية 

ر. لال�صتثما

٤٥ تطوير 
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فلسفة الشركة

يتكون اأع�صاء مجل�ش اإدارة ال�صركة من اأع�صاء م�صتقلين وغير تنفيذيين  
التجارية  ال�صركات  قانون  اأحكام  مع  وواجباتهم  مهامهم   وتتما�صى 
التدقيق  لجنة  بت�صكيل  االإدارة  مجل�ش  وقام  لل�صركة.  االأ�صا�صي  والنظام 

التنفيذية. واللجنة 

قامت ال�صركة باإعداد الئحة خا�صة لتنظيم اأعمالها الداخلية  وعالقاتها  
العادية مع االأطراف ذات العالقة ح�صب االأ�صلوب المعتاد.

حوكمة 
الشركة

تطوير ٤٦
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مجلس اإلدارة

تكوين المجل�س

اأع�صاء تم تعيينهم جميعًا من  يتاألف مجل�ش االإدارة من ٥ 
قبل الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق 

الحرة.

اأع�شاء مجل�س الإدارة

الذين  ال�صركة  اإدارة  مجل�ش  اأع�صاء  تفا�صيل  يلي  فيما 
ي�صغلون منا�صبهم كما في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠ وع�صويتهم في 

عمان: �صلطنة  في  االأخرى  ال�صركات  اإدارة  مجال�ش 

الجدول 5: مجل�س الإدارة

 الدكتور/ را�شد بن علي البلو�شي 

رئي�س مجل�س الإدارة

)الع�صو المنتدب، �صركة اإ�صكان عمان لال�صتثمار �ش.م.ع.م(
تم تر�صيحه من قبل الهيئة العامة للمناطق   ·

االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة.
ع�صو غير تنفيذي / م�صتقل.  ·

رئي�ش مجال�ش اأخرى - ٢  ·
ع�صو مجال�ش اأخرى - ٤  ·

ع�صو لجنة اأخرى - ٢  ·

ال�شيخ / �شالح بن  هالل المعولي

ع�شو

)الرئي�ش التنفيذي، �صندوق تنمية الم�صاريع ال�صغيرة 
والمتو�صطة(

تم تر�صيحه من قبل وزارة التجارة   ·
وال�صناعة.

ع�صو غير تنفيذي / م�صتقل.  ·
رئي�ش مجال�ش اأخرى -ال �صيء  ·

ع�صو مجال�ش اأخرى -٤  ·
ع�صو لجنة اأخرى -  ٢  ·

 الفا�شل / �شليمان بن حمد الحارثي 

ع�شو

)الرئي�ش التنفيذي لبنك العز االإ�صالمي(
تم تر�صيحه من قبل الهيئة العامة للمناطق   ·

االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة
ع�صو غير تنفيذي / م�صتقل.  ·

رئي�ش مجال�ش اأخرى -١  ·
ع�صو مجال�ش اأخرى -١  ·

ع�صو لجنة اأخرى - ٣  ·

 الفا�شلة / حميدة بنت حامد الها�شمي

ع�شوة

)مديرة تخ�صي�ش ميزانيات التنمية -وزارة المالية(
تم تر�صيحها من قبل وزارة المالية.  ·

ع�صوة غير تنفيذية / م�صتقلة.  ·
رئي�صة مجال�ش اأخرى -ال �صيء  ·

ع�صوة في مجال�ش اأخرى -ال �صيء  ·
ع�صوة لجنة اأخرى -٤  ·

٤7 تطوير 
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يو�صح الجدول ١ اأدناه اجتماعات مجل�ش االإدارة والح�صور في االجتماعات المختلفة خالل عام ٢٠٢٠ 

الجدول 1: اجتماعات  مجل�س الإدارة وح�شور الأع�شاء 

الوظيفةال�شم 

اجتماعات 

الجمعية 

العمومية 

ال�شنوية

مجل�س الإدارة 

2020/3/29200/3/162020/7/52020/10/82021/1/12

 معالي يحيى
بن �صعيد الجابري

رئي�ش مجل�ش االإدارة 
غير منطبقغير منطبقنعمنعمنعمحتى ٢٢/7/٢٠٢٠ 

الدكتور اإ�صماعيل 
البلو�صي

رئي�ش مجل�ش االإدارة 
من ٢٢/7/٢٠٢٠ 
اإلى 9/٢٠٢٠/١٢

غير منطبقنعمغير منطبقغير منطبقغير منطبق

الدكتور را�صد بن علي 
البلو�صي

رئي�ش مجل�ش االإدارة 
نعمنعمنعمنعمالمن 9/٢٠٢٠/١٢

ال�صيخ �صالح بن هالل 
المعولي

نائب رئي�ش مجل�ش 
نعمنعمنعمنعمالاالإدارة 

�صليمان بن حمد 
نعمنعمنعمنعمالع�صوالحارثي

حميدة بنت حامد 
نعمنعمنعمنعمالع�صو الها�صمي

لجنة التدقيق 

اأ- الخت�شا�شات: 

العقد  بموجب  المحددة  االأمور  كافة  اخت�صا�صاتها  وت�صمل  التاأ�صي�صي  العقد  بموجب  التدقيق  لجنة  بت�صكيل  االإدارة  قام مجل�ش 
لل�صركة.  التاأ�صي�صي 

ب- ت�شكيل لجنة التدقيق: 

تتاألف لجنة التدقيق من ثالثة اأع�صاء م�صتقلين وغير تنفيذيين في ال�صركة ويو�صح الجدول ٢ اأدناه تفا�صيل االجتماعات والح�صور: 

الجدول 2: اجتماعات لجنة التدقيق 

الوظيفة ال�شم 

التاريخ 

2020/3/152020/7/52020/10/62021/1/12

نعمنعمنعمنعم رئي�ش اللجنةال�صيخ �صالح بن هالل المعولي
نعمنعمنعمنعمع�صو�صليمان بن حمد الحارثي

نعمالنعمالع�صوة حميدة بنت حامد البلو�صي 

اللجنة التنفيذية:

اأ. ال�شروط المرجعية:

قام مجل�ش االإدارة بت�صكيل اللجنة التنفيذية وفًقا للنظام االأ�صا�صي لل�صركة وت�صمل اخت�صا�صاتها جميع الم�صائل المحددة بموجب 
هذا النظام. 

تطوير ٤٨
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ت�شكيل اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة اأع�صاء م�صتقلين وغير تنفيذيين لل�صركة ويو�صح الجدول ٣ اأدناه تفا�صيل االجتماعات والح�صور: 

الجدول 3: اجتماعات اللجنة التنفيذية 

الوظيفةال�شم 

التاريخ

2020/3/152020/6/282020/9/282020/12/27

نعمنعمنعمنعمرئي�ش اللجنة�صليمان بن حمد الحارثي
نعمنعمنعمنعمع�صوالدكتور را�صد بن علي البلو�صي 

النعمنعمغير منطبقع�صوة حميدة بنت حامد الها�صمي 

اللجان األخرى

تجتمع لجنة المناق�صات الداخلية ولجنة الموارد الب�صرية عندما يكون هناك حاجة الجتماعها وفي بع�ش االأحيان تتم الموافقة على االأمور العاجلة 
عن طريق اإر�صال تعاميم. 

بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

خالل العام، دفعت ال�صركة ٨،٨٥٠ ريال عماني )٢٠١9: ١9،٥٠٠ ريال عماني( كبدالت ح�صور الأع�صاء مجل�ش االإدارة.

حاالت عدم االلتزام

لم يتم فر�ش اأي عقوبة اأو قيود على ال�صركة من قبل �صوق م�صقط لالأوراق المالية / الهيئة العامة ل�صوق المال اأو وزارة التجارة 
وال�صناعة ب�صاأن اأي م�صاألة تتعلق ب�صوق راأ�ش المال خالل العام.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تحافظ ال�صركة على ات�صال وثيق مع الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة، الم�صاهم الرئي�صي والمنطقة 
االقت�صادية الخا�صة بالدقم ب�صاأن مختلف المبادرات اال�صتراتيجية وق�صايا ال�صيا�صات. حيث يتم مراجعة االأداء المالي والت�صغيلي 
لل�صركة بانتظام من خالل تقديم تقارير �صهرية اإلى اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق. كما يتم اإر�صال التقرير ال�صنوي لل�صركة 

اإلى الم�صاهمين.

توزيعات حصص رأس المال

راأ�ش مال ال�صركة هو. ٣،٥٠٠،٠٠٠ ريال عماني. كما في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠، كانت االأ�صهم على النحو التالي:

الجدول 9: توزيع  الم�شاهمة

الم�شاهمون

ن�شبة الم�شاهمة

%ريال عماني

٣.٥٠٠.٠٠٠١٠٠الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة
٣.٥٠٠.٠٠٠١٠٠اإجمالي اأ�صهم راأ�ش المال

المدققون القانونيون

كان مكتب كي بي اإم جي هو مدقق الح�صابات الخارجي القانوني لل�صركة لعام ٢٠٢٠.

٤9 تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



القوائم 
المالية

تطوير ٥٠

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



٥١ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



تطوير ٥٢

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



٥٣ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



تطوير ٥٤

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



٥٥ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



قائمة االأرباح اأو الخ�صائر واالإيرادات ال�صاملة االأخرى الموحدة
لل�صنة المنتهية في ١٣ دي�صمبر ٠٢٠٢

ال�صركة المجموعة
٢٠١9 ٢٠٢٠ ٢٠١9 ٢٠٢٠

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني اإي�صاح

٣،7٥٨،٤٨٤ ٣،٣٨9،٥٠١ 7،9٤٥،١١٦ ٦،٥٠٥،٣٣7 ٥ االإيرادات

الم�صروفات
)١،٤7٥،٥77( )١،٥٤٠،9٨٠( )١،٨١٨،٢٦7( )٦ )١،٨٥١،٤٦٤ تكاليف الموظفين
)١،٤١٣،٦٨٦( )٣٠٣،٣7٨( )٣،٤٨٠،٠79( )١،799،79٥( 7 م�صروفات الت�صغيل

)٥٥٦،٢٠٤( )٥٥9،٨٦7( )١،٣٤٤،٦٢٢( )9٤٥،٠٨9( ٨ م�صروفات اإدارية
- - )١٦٥،٣٠٤( )١٦ )٣٠٤،٨١٦ خ�صارة انخفا�ش قيمة ذمم تجارية

)٨٨،٠٠٠( - )٨٨،٠٠٠( - 9 خ�صارة انخفا�ش القيمة عند اإعادة تقييم
  االأرا�صي المملوكة الحره

)٤٦،٠٤٢( )٢٦،٣٨٢( )١١٦،9١٣( )١٤٥،٥7٦( 9 االإ�صتهالك
- - )١،١٨٤( )١،٥٠١( ١٠ االإطفاء

)٣،٥79،٥٠9( )٢،٤٣٠،٦٠7( )7،٠١٤،٣٦9( )٥،٠٤٨،٢٤١( مجموع الم�صروفات

١7٨،97٥ 9٥٨،٨9٤ 9٣٠،7٤7 ١،٤٥7،٠9٦ الربح من الت�صغيل

- ١،١٦٣،٢9٢ - )٦9،٤٦٦( ربح / )خ�صارة( بيع �صركات تابعة
١،99٨ ١،9٠٠ ١٠،99٨ 7،٢٨٣ اإيرادات اأخرى

٤٢،٦٤٨ ٨٨،٨٢١ ٦٢،٦٠٢ 9٨،٥٠٨ اإيرادات فوائد
- - )٦،٠٨٨( )٤٤،٢٠7( تكلفة تمويل

٢٢٣،٦٢١ ٢،٢١٢،9٠7 99٨،٢٥9 ١،٤٤9،٢١٤ ربح ال�صنة

٤١،7٢٠ - ٤١،7٢٠ -

الدخل ال�صامل االآخر

ا�صتثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل ال�صامل االآخر - �صافي 

التغير في القيمة العادلة
٢٦٥،٣٤١ ٢،٢١٢،9٠7 ١،٠٣9،979 ١،٤٤9،٢١٤ اجمالي الدخل ال�صامل لل�صنة

االأرباح المن�صوبة اإلى:
٢٢٣،٦٢١ ٢،٢١٢،9٠7 7٦9،٨٨٣ ١،٣٠7،7٨٦ م�صاهمي ال�صركة االأم

- - ٢٢٨،٣7٦ ١٤١،٤٢٨ ح�ص�ش غير م�صيطرة
٢٢٣،٦٢١ ٢،٢١٢،9٠7 99٨،٢٥9 ١،٤٤9،٢١٤

اجمالي الدخل ال�صامل المن�صوب اإلى:
٢٦٥،٣٤١ ٢،٢١٢،9٠7 ٨١١،٦٠٣ ١،٣٠7،7٨٦ م�صاهمي ال�صركة االأم

- - ٢٢٨،٣7٦ ١٤١،٤٢٨ ح�ص�ش غير م�صيطرة

٢٦٥،٣٤١ ٢،٢١٢،9٠7 ١،٠٣9،979 ١،٤٤9،٢١٤

ت�صكل االإي�صاحات المرفقة جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
يرد تقرير مراجعي الح�صابات الم�صتقلين بال�صفحات من ٢ اإلى ٤.

تطوير ٥٦

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



قائمة المركز المالي الموحد
كما في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠

ال�صركةالمجموعة
٢٠٢٠٢٠١9٢٠٢٠٢٠١9

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانياإي�صاح
االأ�صول 

االأ�صول غير المتداولة
9٥٣٤،٤9٥١،٥٠٦،٥٤9٥٣٤،٤9٥٤٦٦،9٥٣ممتلكات واآالت ومعدات

--٤،٢٣٠-١٠اأ�صل غير ملمو�ش
--٣٣،7٢٠-١١ا�صتك�صاف المعادن ونفقات التقييم

٨٦٥،٠٠٠---١٢ا�صتثمار في �صركة تابعة
ا�صتثمار في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 

١٣٥٥٦،7٢٠٥٥٦،7٢٠٥٥٦،7٢٠٥٥٦،7٢٠خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى
--٥٦١،7٨٦-١٤ودائع الأجل – جزء غير متداول
١،٠9١،٢١٥٢،٦٦٣،٠٠٥١،٠9١،٢١٥١،٨٨٨،٦7٣مجموع االأ�صول غير المتداولة

االأ�صول المتداولة
٢٢٦٤9،٦٣٢٦٥٣،7٢٢٦٤9،٦٣٢٦٥٣،7٢٢مديونيات من اأطراف ذات عالقة

--9٨،٠9١-١٥مخزون
١٦١،9١٠،٥٨9٢،١١٥،٣١٤١،9١٠،٥٨9٥7،٢٣٠ذمم مدينة واأر�صدة مدينة اأخرى

٢،٠٤٣،٢٣٠-٢،٠٤٣،٢٣٠-١٤ودائع الأجل – جزء متداول
١7٣،٥١٦،9٦7٨9٥،9٢٥٣،٥١٦،9٦7١٢٢،٨٥7النقد وما يعادل النقد 

٦،٠77،١٨٨٥،٨٠٦،٢٨٢٦،٠77،١٨٨٢،٨77،٠٣9مجموع االأ�صول المتداولة
7،١٦٨،٤٠٣٨،٤٦9،٢٨77،١٦٨،٤٠٣٤،7٦٥،7١٢مجموع االأ�صول

حقوق الم�صاهمين واالإلتزامات
راأ�ش المال واالإحتياطيات

١٨٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠راأ�ش المال
١9٣٣١،٠٣٨١٠9،7٤7٣٣١،٠٣٨١٠9،7٤7اإحتياطي قانوني

٤١،7٢٠٤١،7٢٠٤١،7٢٠٤١،7٢٠احتياطيات القيمة العادلة
٢،9٠٣،٣٠٥١،٨١٦،٨١٠٢،9٠٣،٣٠٥9١١،٦٨9اأرباح محتجزة 

٦،77٦،٠٦٣٥،٤٦٨،٢77٦،77٦،٠٦٣٤،٥٦٣،١٥٦حقوق الملكية المن�صوبة لم�صاهمي ال�صركة
--٨١7،١7٤-ح�ص�ش غير م�صيطرة

٦،77٦،٠٦٣٦،٢٨٥،٤٥١٦،77٦،٠٦٣٤،٥٦٣،١٥٦مجموع حقوق الم�صاهمين
االإلتزامات

اإلتزامات غير متداولة
--٣٤٥،٠٠٠-٢٤قرو�ش االجل 

٢٠١9٠،١7١١٨٣،٥٤٢١9٠،١7١١٤٤،٠٥٢مكافاآت نهاية الخدمة 
١9٠،١7١٥٢٨،٥٤٢١9٠،١7١١٤٤،٠٥٢مجموع االإلتزامات غير المتداولة

االإلتزامات المتداولة
٢١٢٠٢،١٦9١،٣9٥،٤٥٤٢٠٢،١٦9٥٨،٥٠٤ذمم دائنة واأر�صدة دائنة اأخرى

--79،٨٤٠-٢٥التزام االيجار 
--١٨٠،٠٠٠-٢٤الجزء الجاري من القر�ش الجل

٢٠٢،١٦9١،٦٥٥،٢9٤٢٠٢،١٦9٥٨،٥٠٤مجموع االإلتزامات المتداولة
٣9٢،٣٤٠٢،١٨٣،٨٣٦٣9٢،٣٤٠٢٠٢،٥٥٦مجموع االإلتزامات

7،١٦٨،٤٠٣٨،٤٦9،٢٨77،١٦٨،٤٠٣٤،7٦٥،7١٢مجموع حقوق الم�صاهمين واالإلتزامات

 
الرئي�ش التنفيذي رئي�ش مجل�ش االإدارة

ت�صكل االإي�صاحات المرفقة جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
يرد تقرير مراجعي الح�صابات الم�صتقلين بال�صفحات من ٢ اإلى ٤.

٥7 تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



قائمة التغيرات في حقوق الم�صاهمين الموحدة
لل�صنة المنتهية ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠

 راأ�ش
المال

 االحتياطي
القانوني

 احتياطي
القيمة العادلة

 اأرباح
محتجزة

المجموع
 ح�ص�ش غير

م�صيطرة
المجموع

 ريال عماني ريال عماني ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

المجموعة
١،٠٦9،٢٨9٣،٦٥٦،٦7٤٤٥٣،79٨٤،١١٠،٤7٢-٢،٥٠٠،٠٠٠٨7،٣٨٥في ١ يناير ٢٠١9

١،٠٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠---١،٠٠٠،٠٠٠اإ�صدار راأ�ش المال
:االإيرادات ال�صاملة

7٦9،٨٨٣7٦9،٨٨٣٢٢٨،٣7٦99٨،٢٥9---ربح ال�صنة
 الدخل ال�صامل اآخر

--لل�صنة
٤١،7٤١-٢٠،7٤١-٢٠،7٢٠

 �صافي حركة الح�ص�ش
غير الم�صيطرة

 ح�ص�ش غير
 م�صيطرة في �صركة

فرعية
-----١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠

 محول اإلى االحتياطي
القانوني

-٢٢،٣٦٢(-٢٢،٣٦٢(---

٣،٥٠٠،٠٠٠١٠9،7٤7٤١،7٢٠١،٨١٦،٨١٠٥،٤٦٨،٢77٨١7،١7٤٦،٢٨٥،٤٥١في ٣١ دي�صمبر ٢٠١9

٣،٥٠٠،٠٠٠١٠9،7٤7٤١،7٢٠١،٨١٦،٨١٠٥،٤٦٨،٢77٨١7،١7٤٦،٢٨٥،٤٥١في ١ يناير ٢٠٢٠
:االإيرادات ال�صاملة

١،٣٠7،7٨٦١،٣٠7،7٨٦١٤١،٤٢٨١،٤٤9،٢١٤---ربح ال�صنة
 �صافي الحركة

 في ح�ص�ش غير
م�صيطرة

 ح�ص�ش غير
 م�صيطرة في �صركة

فرعية
-----)9٥٨،٦٠٢()9٥٨،٦٠٢(

 محول اإلى االحتياطي
القانوني

-٢٢١،٢9٢٢١،٢(-١9١(---

٦،77٦،٠٦٣-٣،٥٠٠،٠٠٠٣٣١،٠٣٨٤١،7٢٠٢،9٠٣،٣٠٥٦،77٦،٠٦٣في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠

ت�صكل االإي�صاحات المرفقة جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
يرد تقرير مراجعي الح�صابات الم�صتقلين بال�صفحات من ٢ اإلى ٤.

تطوير ٥٨

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



قائمة التغيرات في حقوق الم�صاهمين الموحدة
لل�صنة المنتهية ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠ )تابع(

 راأ�ش
المال

 االإحتياطي
القانوني

 االحتياطي للقيمة
العادلة

 اأرباح
المجموعمحتجزة

 ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

7١٠،٤٢9٣،٢97،٨١٤-٢،٥٠٠،٠٠٠٨7،٣٨٥في ١ يناير ٢٠١9
١،٠٠٠،٠٠٠---١،٠٠٠،٠٠٠ اإ�صدار اأ�صهم عادية
:االإيرادات ال�صاملة

٢٢٣،٦٢٢٢٢٣،٦٢٢--- ربح ال�صنة
 االإيرادات ال�صاملة االأخرى

٤١،7٢٠-٤١،7٢٠-- لل�صنة
-)٢٢،٣٦٢(-٢٢،٣٦٢-محول اإلى االإحتياطي القانوني

٣،٥٠٠،٠٠٠١٠9،7٤7٤١،7٢٠9١١،٦٨9٤،٥٦٣،١٥٦في ٣١ دي�صمبر ٢٠١9

٣،٥٠٠،٠٠٠١٠9،7٤7٤١،7٢٠9١١،٦٨9٤،٥٦٣،١٥٦في ١ يناير ٢٠٢٠
:االإيرادات ال�صاملة

٢،٢١٢،9٠7٢،٢١٢،9٠7---ربح ال�صنة
-)٢٢١،٢9١(-٢٢١،٢9١-محول اإلى االإحتياطي القانوني

٣،٥٠٠،٠٠٠٣٣١،٠٣٨٤١،7٢٠٢،9٠٣،٣٠٥٦،77٦،٠٦٣في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠

ت�صكل االإي�صاحات المرفقة جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
يرد تقرير مراجعي الح�صابات الم�صتقلين بال�صفحات من ٢ اإلى ٤.

٥9 تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لل�صنة المنتهية ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠

ال�صركةالمجموعة
٢٠٢٠٢٠١9٢٠٢٠٢٠١9

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
اأن�صطة الت�صغيل

١،٤٤9،٢١٤99٨،٢٥9٢،٢١٢،9٠7٢٢٣،٦٢١ربح ال�صنة
:ت�صويات لـ

-)١،١٦٣،٢9٢(-٦9،٤٦٦)خ�صارة( / ربح من بيع �صركة تابعة
--١،٥٠١١،١٨٤اإطفاء اأ�صول غير ملمو�صة

١٤٥،٥7٦١١٦،9١٣٢٦،٣٨٢٤٦،٠٤٢االإ�صتهالك
١٠9،٠١٠١١9،7٥١97،٢٦١٨٥،٦٤7م�صروفات مكافاآت نهاية الخدمة

 مخ�ص�ش خ�صائر انخفا�ش القيمة الذمم
التجارية المدينة

٣٠٤،٨١٦١٦٥،٣٠٤--

٨٨،٠٠٠-٨٨،٠٠٠-انخفا�ش قيمة اأرا�صي بالتملك الحر
)٤٤،٦٤٦()٨٨،٨٢١()7٣،٦٠٠()9٨،٥٠٨(اإيرادات الفوائد

١،9٨١،٠7٥١،٤١٥،٨١١١،٠٨٤،٤٣7٣9٨،٦٦٤
تغيرات في:

)٥١،٥٢٥()١،٨٥٣،٣٥9()١،٤٠٤،٦٣7()١٠٠،٠9١(ذمم مدينة واأر�صدة مدينة اأخرى
--)٥7،9١١(9٨،٠9١ المخزون

)١٦٦،٦٣٢(٤،٠9٠)١٦٦،٦٣٢(٤،٠9٠م�صتحق من طرف ذو عالقة
)١٢٨،٨٦٦(٨9٨،٣9٤١٤٣،٦٦٥)١،٢٣٨،٠١7(ذمم دائنة واأر�صدة دائنة اأخرى

٥١،٦٤١)٦٢١،١٦7(7٤٥،١٤٨٦٨٥،٠٢٥النقد )الم�صتخدم في( / الناتج من الت�صغيل
)٤١،١٤7()٥١،١٤٢()٤١،١٤٨()١٠٢،٣٨١( مكافاآت نهاية الخدمة مدفوعة

-9٨،٥٠٨٢٦٦٨٨،٨٢١اإيرادات فوائد م�صتلمة
 �صافي النقد )الم�صتخدم في( / الناتج من

اأن�صطة الت�صغيل
7٤١،٢7١٠،٤)٥٨٣،٤٨٨(٥٦٤٤،١٤٣9٤

اأن�صطة االإ�صتثمار
)١٢،٦٣7()9٣،9٢٤()7٤٦،٥٠9()9٣،9٢٤(�صراء ممتلكات ومعدات
--)١،٨٨٠(-�صراء اأ�صل غير ملمو�ش

--)٢7،٠٢٠(-التنقيب عن المعادن وتكلفة تقييم
)99٨،٠٠٢(٢،٠٤٣،٢٣٠)9٨9،٠٠٢(٢،٠٤٣،٢٣٠متح�صالت / )اإيداع( الودائع الثابتة

-٢،٠٢٨،٢9٢-٢،٠٢٨،٢9٢متح�صالت من بيع �صركات تابعة
 التغييرات النا�صئة عن فقدان ال�صيطرة على

---)٣،٠٥٦،٤٣٣(ال�صركات التابعة
 �صافي النقد )الم�صتخدم في( / الناتج من

اأن�صطة االإ�صتثمار
9١(٢١،١٦٥،7٦٤،٤١١(٣،977،٥9٨)١،١7٥،٦٣9(

اأن�صطة التمويل
١،٠٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠-متح�صل من زيادة راأ�ش المال
--٥٢٥،٠٠٠-متح�صالت من قرو�ش و�صلف

--9٥٨،٦٠٢١٣٥،٠٠٠�صافي التغير في الح�ص�ش غير الم�صيطرة
--)9٥،١٦٠(-�صداد االلتزام بموجب عقد اإيجار تمويلي

١،٠٠٠،٠٠٠-9٥٨،٦٠٢١،٥٦٤،٨٤٠�صافي النقد الناتج من اأن�صطة التمويل

)١٦٥،١٤٥(٢،٦٢١،٠٤٢٤٤٤،٥7٢٣،٣9٤،١١٠ �صافي التغيرات في النقد وما يعادل النقد
٨9٥،9٢٥٤٥١،٣٥٣١٢٢،٨٥7٢٨٨،٠٠٢النقد وما يعادل النقد في بداية ال�صنة
٣،٥١٦،9٦7٨9٥،9٢٥٣،٥١٦،9٦7١٢٢،٨٥7النقد وما يعادل النقد في نهاية ال�صنة

ت�صكل االإي�صاحات المرفقة جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
يرد تقرير مراجعي الح�صابات الم�صتقلين بال�صفحات من ٢ اإلى ٤.

تطوير ٦٠
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1 - ال�شكل القانوني والأن�شطة الرئي�شية

�صركة عمان لتطوير المنطقة االإقت�صادية الخا�صة بالدقم �ش.م.ع.م )�صركة عمان لتطوير المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم 
 ، OPAZ( هي �صركة مملوكة بن�صبة ١٠٠٪ من قبل الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة )اأو ال�صركة
الهيئة( ، والمعروفة �صابقًا با�صم هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم )SEZAD( ، تّم تاأ�صي�صها بموجب قانون ال�صركات 

لعام ٢٠١9 . تاأ�ص�صت ال�صركة بتاريخ 7 يناير ٢٠١٤. 

االأهداف الرئي�صية لل�صركة هي تنفيذ الخطط والمهام الخا�صة بالهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة ، 
وت�صمل ما يلي:

اإدارة وت�صغيل االأ�صول العامة في المنطقة؛   •
تطوير االأر�ش؛   •

تنظيم فر�ش االأعمال؛   •
الت�صويق واإجراء المعامالت التجارية؛   •

االإ�صتفادة من تمويل القطاع الخا�ش لم�صاريع البنية التحتية لتطوير والية الدقم.   •

لدى ال�صركة ترتيب قائم على الميزانية مع الهيئة فيما يتعلق بالخدمات التي قدمتها ال�صركة اإلى الهيئة.

اأ�ص�صت ال�صركة �صركتها التابعة ، محاجر الدقم �ش.م.ع.م بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١7، االأن�صطة الرئي�صية لل�صركة التابعة هي ت�صغيل 
محاجر الرمل والح�صى )الك�صارات( وت�صغيل محاجر وتعدين الجب�ش واالأنهيدريت وخامات معدنية اأخرى، باعت ال�صركة هذه 
ال�صركة التابعة اإلى �صركة تنمية معادن ُعمان اعتباًرا من ٣٠ دي�صمبر ٢٠٢٠ ، وبالتالي لم يكن لديها �صيطرة على ال�صركة التابعة 

كما في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠ )٢٠١9: تملك ال�صركة 7٠٪ من اأ�صهم ال�صركة التابعة(.

قامت ال�صركة بتاأ�صي�ش �صركتها الفرعية التابعة لها ، �صركة الدقم لال�صتثمار ال�صمكي �ش.م.م في ١٦ يونيو ٢٠١9. وتتمثل االأن�صطة 
الرئي�صية لل�صركة الفرعية في ت�صغيل محطات مناولة الب�صائع في الموانئ ، وتجارة المنتجات ال�صمكية بالجملة ، واإدارة الم�صاريع 
ال�صناعية. وفقًا للقوائم المالية المراجعة بتاريخ ٣١ دي�صمبر ٢٠١9، قامت ال�صركة بت�صفية هذه ال�صركة التابعة خالل ال�صنة كما 

في ٣١ دي�صمبر ٢٠١9 ، كانت ال�صركة تمتلك ٥٥٪ من اأ�صهم ال�صركة التابعة.

ت�صتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية الم�صتقلة لل�صركة ، اإلى جانب القوائم المالية الموحدة لل�صركة و�صركتها 
التابعة )ي�صار اإليها مجتمعة با�صم »المجموعة«(.

2- ملخ�س ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة

فيما يلي ملخ�ش ال�صيا�صات المحا�صبية الهامة ، يتم تطبيق هذه ال�صيا�صات ب�صكل ثابت على جميع ال�صنوات المعرو�صة ، ما لم 
ين�ش ال�صياق على خالف ذلك.

اأ�شا�س الإعداد

تم اإعداد القوائم المالية الموحدة على اأ�صا�ش التكلفة التاريخية با�صتثناء االأرا�صي بالتملك الحر وا�صتثمارات حقوق الملكية من 
خالل الدخل ال�صامل االآخر المدرج بالمبالغ المعاد تقييمها والقيمة العادلة على التوالي ، ووفًقا للمعايير الدولية الإعداد التقارير 

المالية والمتطلبات ذات ال�صلة لقانون ال�صركات التجارية لعام ٢٠١9.

٦١ تطوير 
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يتطلب اإعداد القوائم المالية الموحدة بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية ا�صتخدام بع�ش التقديرات المحا�صبية الهامة. 
كما يتطلب من االإدارة ممار�صة تقديرها في عملية تطبيق �صيا�صات ال�صركة المحا�صبية. وتدرج التعديالت على االفترا�صات التي 
قد توؤثر ب�صكل جوهري على القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها تعديل االفترا�صات. وترى االإدارة اأن االفترا�صات 
ذات العالقة منا�صبة. وقد تم االإف�صاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير اأو التعقيد اأو المجاالت التي تكون 

فيها االفترا�صات والتقديرات الجوهرية لهذه القوائم المالية الموحدة في االإي�صاحات حول القوائم المالية الموحدة.

القيمة العادلة هي ال�صعر الذي يتوقع اإ�صتالمه لبيع اأ�صل ما اأو دفعه لتحويل اإلتزام في معاملة عادية بين الم�صاركين في ال�صوق في 
تاريخ القيا�ش ، بغ�ش النظر عما اإذا كان ال�صعر قابل للمالحظة ب�صكل مبا�صر اأو مقّدر باإ�صتخدام اأ�صلوب تقييم اآخر. عند تقدير 
القيا�ش. تحدد  اأو االإلتزام في تاريخ  ال�صركة في االإعتبار خ�صائ�ش االأ�صل  ، ت�صع  اأو االإلتزامات  العادلة الأحد االأ�صول  القيمة 

القيمة العادلة الأغرا�ش القيا�ش و/اأو االإف�صاح في هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لتلك االأ�ص�ش.

باالإ�صافة اإلى ذلك ، الأغرا�ش التقارير المالية ، ت�صنف قيا�صات القيمة العادلة في الم�صتويات ١ و ٢ و ٣ بناء على درجة مالحظة 
مدخالت قيا�صات القيمة العادلة واأهمية تلك المدخالت على قيا�صات القيمة العادلة ككل ، وهو ما يمكن تو�صيحه كالتالي:

الم�صتوى ١:  المدخالت هي اأ�صعار مدرجة )غير معدلة( في �صوق ن�صطة الأ�صول واإلتزامات محددة يمكن للمجموعة الو�صول   •
اإليها في تاريخ القيا�ش؛

االأ�صعار  ، عدا عن  مبا�صر  اأو غير  مبا�صر  ب�صكل  �صواء  االإلتزام  اأو  لالأ�صل  ملحوظة  المدخالت هي مدخالت   :٢ الم�صتوى   •
المدرجة الم�صمنة في الم�صتوى ١؛

الم�صتوى ٣: المدخالت هي مدخالت غير ملحوظة لالأ�صل اأو االإلتزام.  •

اأ�ش�س التوحيد

ال�شركات التابعة

ال�صركات التابعة هي كافة المن�صاآت )بما فيها الكيانات المهيكلة( التي ت�صيطر عليها المجموعة. ت�صيطر المجموعة على الكيان 
عندما تتعر�ش اأو يكون لديها حق في عائدات متغيرة من ا�صتراكها مع الكيان ولديها القدرة على التاأثير على هذه العائدات من 
خالل �صلطتها على الكيان. يتم توحيد القوائم المالية لل�صركات التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ تحويل ال�صيطرة 
للمجموعة. ويتم اإلغاء تجميعها من تاريخ تحويل ال�صيطرة. الخ�صائر المطبقة على ح�ص�ش غير م�صيطرة بال�صركة التابعة تعزى 

لح�ص�ش غير م�صيطرة حتى اإذا نتج عن ذلك عجز في ر�صيد هذه الحقوق.

اأقلية  حقوق  واأي   ، التابعة  ال�صركة  والتزامات  اأ�صول  المجموعة  ت�صتبعد  التابعة،  ال�صركة  على  المجموعة  �صيطرة  اإنتهاء  عند 
الدخل  قائمة  يدرج في  ال�صيطرة،  انتهاء  ين�صاأ عند  اأو عجز  فائ�ش  اأي  التابعة.  بال�صركة  المتعلقة  الم�صاهمين  ومكونات حقوق 

ال�صامل. اإذا احتفظت المجموعة باأي حقوق في �صركة تابعة �صابقة، تقا�ش هذه الحقوق بالقيمة العادلة بتاريخ انتهاء ال�صيطرة.

يتم اإعداد القوائم المالية الموحدة لل�صركات التابعة بنف�ش ال�صنة التي اأعدت بها تقارير ال�صركة باإ�صتخدام �صيا�صات محا�صبية 
مت�صقة. 

يتم اإ�صتبعاد جميع االأر�صدة والمعامالت بين �صركات المجموعة ، كما يتم كذلك ا�صتبعاد اأي مكا�صب غير محققة. عند ال�صرورة، 
يتم تعديل المبالغ المدرجة في تقارير ال�صركات التابعة لتتما�صى مع ال�صيا�صات المحا�صبية للمجموعة.

تطوير ٦٢
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عقود الإيجار

تقوم المجموعة، عند بدء العقد، بتقييم ما اإذا كان العقد اإيجارًا اأو يت�صمن اإيجارًا. ويكون العقد اإيجارًا اأو مت�صمنًا الإيجار، اإذا 
كان ين�ش على الحق في التحكم في االنتفاع باأ�صل محدد لفترة من الزمن نظير مقابل. ولتقييم ما اإذا كان العقد يحمل الحق في 

التحكم في االنتفاع باأ�صل محدد، تقوم المجموعة بتقييم ما اإذا كان:

ينطوي العقد على ا�صتخدام اأ�صل محدد - قد يتم تحديد ذلك ب�صكل �صريح اأو �صمني ، ويجب اأن يكون متميًزا مادًيا اأو يمثل   •
ب�صكل جوهري جميع �صعة االأ�صل المميز مادًيا. اإذا كان للمورد حق بديل جوهري ، ف�صيكون االأ�صل غير محدد

للمجموعة الحق في الح�صول على جميع المزايا االقت�صادية ال�صتخدام االأ�صول اإلى حد كبير طوال فترة اال�صتخدام ؛ و  •
االأكثر �صلة  القرار  تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ  االأ�صل.  ا�صتخدام  للمجموعة توجيه  يحق   •
بتغيير كيفية وغر�ش ا�صتخدام االأ�صل. وفي الحاالت النادرة التي يكون فيها قرار تحديد كيفية ا�صتخدام االأ�صل والأي غر�ش 

محدًدا م�صبًقا ، يحق لل�صركة توجيه ا�صتخدام االأ�صل اإذا:
يحق للمجموعة ت�صغيل االأ�صل ؛ اأو  •

�صممت المجموعة االأ�صل بطريقة تحدد م�صبًقا كيف والأي غر�ش �صيتم ا�صتخدامه.  •

اأ( المجموعة ب�شفتها م�شتاأجراً

تدرج المجموعة  حق ا�صتخدام اأ�صول و اإلتزامات االإيجارية اعتبارًا من تاريخ بداية االإيجار. ويقا�ش حق ا�صتخدام االأ�صل مبدئيًا 
اأو قبل تاريخ بداية االإيجار  اإيجارية تمت في  بالتكلفة والتي تتكون من المبلغ المبدئي لالإلتزام االإيجاري معدل الأي مدفوعات 
م�صافًا اإليه اأي تكاليف مبدئية مبا�صرة تم تحملها مع تقدير تكاليف متكبدة مقابل فك واإزالة االأ�صل القائم اأو الإعادة االأ�صل اأو 

الموقع الذي يقع فيه االأ�صل للحالة التي كان عليها، مالتزاماتًا منه اأي حوافز اإيجارية م�صتلمة.

يتم اإهالك قيمة حق اإ�صتخدام االأ�صل الحًقا باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت اعتبارًا من تاريخ البدء وحتى تاريخ نهاية العمر 
االأ�صل  ا�صتخدام  المقدر لحق  االإنتاجي  العمر  ويتم تحديد  اأ�صبق.  اأيهما  االإيجار  نهاية مدة  اأو  االأ�صل  ا�صتخدام  االإنتاجي لحق 
ا�صتنادًا اإلى نف�ش االأ�صا�ش الم�صتخدم في حالة الممتلكات والمعدات. باالإ�صافة اإلى ذلك، يتم خ�صم خ�صائر انخفا�ش القيمة )اإن 

وجدت( ب�صكل دوري من حق ا�صتخدام االأ�صل وتعديلها من اأجل اإعادة قيا�صات معينة اللتزامات االإيجار.

مخ�صومة  البداية  تاريخ  في  دفعها  يتم  لم  التي  االإيجارية  للمدفوعات  الحالية  بالقيمة  مبدئيًا  االإيجاري  االلتزام  قيا�ش  يتم 
باإ�صتخدام معدل الفائدة ال�صمني في عقد االإيجار، اأو باإ�صتخدام معدب الفائدة على االقترا�ش االإ�صافي المجموعة اإذا لم يكن 

من الممكن تحديد هذا ال�صعر ب�صهولة. وب�صكل عام، ت�صتخدم المجموعة معدل الفائدة على االقترا�ش االإ�صافي ك�صعر خ�صم.

ت�صمل مدفوعات االإيجار المدرجة في قيا�ش التزام االإيجار ما يلي:

المدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة في جوهرها؛  •
مدفوعات االإيجار المتغيرة )اإن وجدت( التي تعتمد على موؤ�صر اأو �صعر، حيث تقا�ش مبدئيًا باإ�صتخدام الموؤ�صر اأو ال�صعر كما   •

في تاريخ البدء؛
المبالغ المتوقع دفعها بموجب �صمان القيمة المتبقية )اإن وجد( ؛ و  •

اأن المجموعة �صتقوم باختياره، ومدفوعات  الموؤكد ب�صكل معقول  ال�صراء )اإن وجد( الذي من  التنفيذ بموجب خيار  �صعر   •
االإيجار في فترة تجديد اختيارية اإذا كانت المجموعة على يقين معقول من اختيار خيار التمديد، وعقوبات االإنهاء المبكر 

لعقد االإيجار ما لم تكن المجموعة على يقين معقول باأنه لن ينهي عقد االإيجار مبكرًا.

٦٣ تطوير 
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يتم قيا�ش التزام االإيجار بالتكلفة المطفاأة با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم اإعادة قيا�صها عندما يكون هناك تغيير في 
مدفوعات االإيجار الم�صتقبلية النا�صئة عن تغيير في موؤ�صر اأو �صعر اإذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه 

بموجب �صمان القيمة المتبقية اأو اإذا غيرت المجموعة تقييمها لـما اإذا كانت �صتف�صل خيار ال�صراء اأو التمديد اأو االإنهاء.

عندما يتم اإعادة قيا�ش التزام االإيجار بهذه الطريقة، يتم اإجراء ت�صوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق ا�صتخدام االأ�صل اأو يتم 
ت�صجيلها في الربح اأو الخ�صارة اإذا تم تخفي�ش القيمة المدرجة لحق ا�صتخدام االأ�صل اإلى �صفر. تعر�ش المجموعة حق ا�صتخدام 

االأ�صول والتزامات االإيجار ب�صكل منف�صل �صمن قائمة المركز المالي الموحد.

الر�صيد  على  ثابت  دوري  فائدة  معدل  الإنتاج  وذلك  االإيجار  فترة  مدى  على  الخ�صارة  اأو  الربح  على  التمويل  تكلفة  تحميل  يتم 
المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم ا�صتهالك اأ�صل حق اال�صتخدام على مدى العمر االإنتاجي لالأ�صل ومدة االإيجار - اأيهما اأق�صر 

- على اأ�صا�ش الق�صط الثابت.

عقود الإيجار ق�شيرة الأجل وعقود اإيجار الأ�شول منخف�شة القيمة

اختارت المجموعة عدم اإدراج حق ا�صتخدام اأ�صول والتزامات االإيجار لعقود االإيجار ق�صيرة االأجل للممتلكات والمركبات التي 
تكون مدة االإيجار ١٢ �صهًرا اأو اأقل. تدرج المجموعة مدفوعات االإيجار المرتبطة بهذه االإيجارات كم�صروف على اأ�صا�ش الق�صط 

الثابت على مدى فترة االإيجار.

لم تدخل المجموعة في اأي ترتيب جوهري تعمل فيه كم�صتاأجر.

ب( المجموعة ب�شفتها موؤجراً

عندما تقوم المجموعة بدور الموؤجر، فاإنه يحدد عند بدء عقد االإيجار ما اإذا كان كل عقد االإيجار تمويلي اأو ت�صغيلي.

والمزايا  المخاطر  جميع  ينقل  االإيجار  عقد  كان  اإذا  ما  حول  �صامل  تقييم  باإجراء  المجموعة  تقوم  اإيجار،  عقد  كل  لت�صنيف 
العار�صة لملكية االأ�صل االأ�صا�صي ب�صكل كبير. اإذا كان هذا هو الحال، فاإن عقد االإيجار هو عقد تمويل؛ اإذا لم يكن كذلك، فهو 
عقد اإيجار ت�صغيلي. وكجزء من هذا التقييم، تنظر المجموعة في بع�ش الموؤ�صرات مثل ما اإذا كان عقد االإيجار للجزء االأكبر من 

الحياة االقت�صادية لالأ�صل.

عندما تكون المجموعة موؤجًرا و�صيًطا، فاإنها ت�صتاأثر بم�صالحها في عقد االإيجار الرئي�صي والعقد من الباطن ب�صكل منف�صل. 
تقوم بتقييم ت�صنيف عقد االإيجار لعقد من الباطن مع االإ�صارة اإلى حق ا�صتخدام االأ�صل النا�صئ عن عقد االإيجار الرئي�صي، ولي�ش 
باالإ�صارة اإلى االأ�صل القائم. اأما اإذا كان عقد االإيجار هو عقد اإيجار ق�صير االأجل تقوم المجموعة بتطبيق االإعفاء المو�صح اأعاله، 

والذي ي�صنف عقد االإيجار من الباطن على اأنه عقد اإيجار ت�صغيلي.

تقوم المجموعة باإدراج مدفوعات االإيجار الم�صتلمة بموجب عقود اإيجار ت�صغيلية كاإيراد على اأ�صا�ش الق�صط الثابت على مدى فترة 
االإيجار كجزء من »االإيرادات االآخرى«

عندما تعمل المجموعة كموؤجر و�صيط بموجب عقد اإيجار تمويلي ، فاإنها كموؤجر تقوم باإدراج عقد اإيجار تمويلي م�صتحق بمبلغ 
ي�صاوي �صافي ا�صتثمارها في عقد االإيجار، والذي بتاألف من القيمة الحالية لمدفوعات االإيجار والقيمة المتبقية غير الم�صمونة 

الم�صتحقة للموؤجر.

تطوير ٦٤
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وفقًا للمعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم ١٦، تقوم المجموعة بت�صنيف عقد االإيجار من الباطن على اأنه عقد اإيجار تمويلي 
كما هو الحال بالن�صبة لكامل المدة المتبقية من عقد االإيجار.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9  - الأدوات المالية

ت�شنيف وقيا�س الأ�شول والإلتزامات المالية

يعتمد ت�صنيف االأ�صول المالية بموجب المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم 9 ب�صكل عام على نموذج االأعمال الذي تتم فيه 
اإدارة االأ�صول المالية وخ�صائ�ش التدفقات النقدية التعاقدية. ووفقًا المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم 9، ال يتم ف�صل 
الم�صتقات الم�صمنة في العقود حيث يكون الم�صيف اأ�صاًل مالًيا في نطاق المعيار. بداًل من ذلك، يتم تقييم االأداة المالية المختلطة 

ككل لت�صنيفها.

االإدراج والقيا�ش المبدئي لالأدوات المالية

يتم مبدئيًا اإدراج جميع االأ�صول واالإلتزامات المالية في تاريخ المتاجرة ، وهو التاريخ الذي ت�صبح فيه المجموعة طرفًا في عالقة 
تعاقدية مع االأداة. يقا�ش االأ�صل اأو االإلتزام المالي مبدئيًا بالقيمة العادلة م�صافًا اإليه ، بالن�صبة للبند الذي هو لي�ش بالقيمة العادلة 

من خالل االأرباح اأو الخ�صائر ، تكاليف المعاملة المن�صوبة مبا�صرة اإلى حيازته اأو اإ�صداره.

التي  الرئي�صية  المالية  االأدوات  االأداة.  مع  تعاقدية  عالقة  في  طرفًا  المجموعة  ت�صبح  عندما  المالية  واالإلتزامات  االأ�صول  تدرج 
ت�صتخدمها المجموعة ، والتي تن�صاأ منها مخاطر االأدوات المالية ، هي كما يلي:

الذمم المدينة واالأر�صدة المدينة االأخرى ، مت�صمنة الم�صتحق من اأطراف ذات عالقة.  .١
النقد وما يعادل النقد.  .٢

اأ�صول مالية اأخرى.  .٣
الذمم الدائنة واالأر�صدة الدائنة االأخرى ، مت�صمنة الم�صتحق اإلى اأطراف ذات عالقة.  .٤

اإ�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى.  .٥

الإدراج المبدئي لالأ�شول المالية

عند االإدراج المبدئي ، يتم ت�صنيف االأ�صل المالي: بالتكلفة المطفاأة، اأو بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى  - 
اأدوات الدين، اأو بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى - اأدوات حقوق الملكية، اأو بالقيمة العادلة من خالل ح�صاب 

االأرباح اأو الخ�صائر.

االأ�صول المالية بالتكلفة المطفاأة
يقا�ش االأ�صل المالي بالتكلفة المطفاأة اإذا ا�صتوفى كال ال�صرطين التاليين ولم يكن م�صنفًا بالقيمة العادلة من خالل ح�صاب االأرباح 

اأو الخ�صائر:

اإختبار نموذج العمل: الهدف من نموذج عمل المن�صاأة هو االإحتفاظ باالأ�صل المالي لتح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية )بداًل من بيع 
االأداة قبل تاريخ اإ�صتحقاقها التعاقدي الإدراج التغيرات في قيمتها العادلة(.

اإختبار خ�صائ�ش التدفقات النقدية: تن�صىء البنود التعاقدية لالأ�صل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة تكون ب�صكل محدد 
ل�صداد ا�صل المبلغ والفوائد القائمة على اأ�صل المبلغ.

٦٥ تطوير 
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تقييم نموذج االأعمال

يعك�ش نموذج االأعمال كيفية اإدارة المجموعة لالأ�صول من اأجل توليد تدفقات نقدية. هذا هو ما اإذا كان هدف المجموعة هو 
فقط جمع التدفقات النقدية التعاقدية من االأ�صول اأم اأنها لجمع كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية النا�صئة 
عن بيع االأ�صول. اإذا لم يتم تطبيق اأي من هذه ال�صروط، يتم ت�صنيف االأ�صول المالية كنموذج اأعمال اآخر. تت�صمن العوامل التي 
اأخذتها المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج االأعمال لمجموعة من االأ�صول، التجربة ال�صابقة حول كيفية جمع التدفقات 
يتم  وكيف  واإدارتها،  المخاطر  تقييم  وكيفية  الرئي�صيين،  االإدارة  قبل موظفي  االأ�صول من  اأداء  تقييم  وكيفية  لالأ�صل،  النقدية 

تعوي�ش المديرين.

التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون ب�صكل محدد ل�صداد اأ�صل المبلغ والفوائد

المالية  االأداة  كانت  اإذا  ما  بتقييم  ال�صركة  تقوم   ، تعاقدية  نقدية  تدفقات  لتح�صيل  عمل  نموذج  المجموعة  لدى  يكون  عندما 
للتدفقات النقدية تمثل فقط �صداد اأ�صل المبلغ والفوائد. يتم تعريف »اأ�صل المبلغ« الأغرا�ش هذا االإختبار اأنها القيمة العادلة 
لالأ�صل المالي عند االإدراج المبدئي وقد تتغير على مدى عمر االأ�صل المالي. يتم تعريف الفائدة باأنها المقابل للقيمة الزمنية 

للنقود ولمخاطر االإئتمان الم�صاحبة الأ�صل المبلغ ولمخاطر االإقرا�ش االأخرى االأ�صا�صية والتكاليف اإلى جانب هام�ش الربح.

االإقرا�ش  اإتفاقية  التعاقدية متوافقة مع  النقدية  التدفقات  اإذا كانت  االإعتبار ما  التقييم، ت�صع المجموعة في  اإجراء هذا  عند 
الرئي�صية، مما يعني باأن الفائدة المدفوعة تت�صمن فقط المقابل للفترة الزمنية للنقود ومخاطر االإئتمان. االأدوات المالية التي 
تت�صمن خ�صائ�ش تدفقاتها النقدية عنا�صر عدا عن الفترة الزمنية للنقود ومخاطر االإئتمان، ال تجتاز هذا االإختبار وت�صنف 

وتقا�ش بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو الخ�صائر.

االأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى
اأدوات حقوق الملكية التي ال يتم االإحتفاظ بها للمتاجرة اأو �صدرت كمقابل محتمل عند اإندماج االأعمال، والتي اإختارت ال�صركة 
- ب�صكل غير قابل لالإلغاء - عند االإدراج المبدئي، تدرج التغيرات بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى بداًل من 

االأرباح اأو الخ�صائر. يتم هذا االإختيار على اأ�صا�ش كل اإ�صتثمار على حدة.

اأدوات الدين التي تهدف التدفقات النقدية التعاقدية فيها ب�صكل محدد ل�صداد اأ�صل المبلغ والفوائد ويتحقق نموذج عمل ال�صركة 
من خالل تحقيق كاًل من تح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع االأ�صول المالية.

االأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر
اأو بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى كما هو مو�صع  جميع االأ�صول المالية غير الم�صنفة بالتكلفة المطفاأة 

اأعاله ، يتم قيا�صها بالقيمة العادلة من خالل ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.

االأ�صول المالية، عند االإدراج المبدئي، قد يتم ت�صنيفها بالقمية العادلة من خالل االأرباح اأو الخ�صائر، اإذا كان الت�صنيف ي�صتبعد 
اأو يقلل ب�صكل كبير معالجة عدم االإت�صاق التي قد تن�صاأ بخالف ذلك من قيا�ش االأ�صول اأو اإدراج االأرباح اأو الخ�صائر لها باأ�ص�ش 

اأخرى.

الإدراج المبدئي لاللتزامات المالية 

المالي  اأو الخ�صائر. ي�صنف االإلتزام  اأو بالقيمة العادلة من خالل االأرباح  ت�صنف وتقا�ش االإلتزامات المالية بالتكلفة المطفاأة 
بالقيمة العادلة من خالل ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر اإذا تم ت�صنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة ، اأو اإذا كانت م�صتقة اأو اإذا كانت 

م�صنفة كذلك عند االإدراج المبدئي.

تطوير ٦٦
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عند  االإدراج المبدئي ، يمكن اأن يتم ت�صنيف االإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو الخ�صائر اإذا تم اإ�صتيفاء 
المعايير التالية:

ي�صتبعد الت�صنيف اأو يقلل ب�صكل كبير معالجة عدم االإت�صاق التي قد تن�صاأ التي قد تن�صاأ بخالف ذلك من قيا�ش االأ�صول اأو   •
اإدراج االأرباح اأو الخ�صائر لها باأ�ص�ش اأخرى؛ اأو

وفقًا  العادلة،  القيمة  اأ�صا�ش  على  اأداءها  تقييم  ويتم  تدار  والتي  للمجموعة  المالية  االإلتزامات  من  جزء  هي  االإلتزامات   •
الإ�صتراتيجية اإدارة المخاطر الموثق؛ اأو

يت�صمن االإلتزام المالي م�صتقات �صمنية ال بد من ت�صجيلها ب�صكل منف�صل.  •

االإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو الخ�صائر يتم قيا�صها بالقيمة العادلة و�صافي االأرباح والخ�صائر ، بما في 
ذلك اأي م�صاريف فوائد ، وتدرج في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.

القيا�س الالحق والأرباح اأو الخ�شائر لالأ�شول المالية

االأ�صول المالية بالتكلفة المطفاأة:

بخ�صائر  المطفاأة  التكلفة  تخفي�ش  يتم  الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  باإ�صتخدام  المطفاأة  بالتكلفة  الحقًا  االأ�صول  هذه  تقا�ش 
اأو  االأرباح  ح�صاب  في  تدرج  القيمة  واإنخفا�ش  االأجنبية  العمالت  �صرف  وخ�صائر  اأرباح   ، الفوائد  اإيرادات  القيمة.   اإنخفا�ش 

الخ�صائر. اي اأرباح اأو خ�صائر عند اإلغاء االإدراج ، تدرج في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.

االأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى

اأ( اأدوات الدين
يتم قيا�ش هذه االأ�صول بالقيمة العادلة. يتم احت�صاب اإيرادات الفوائد المحت�صبة باإ�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي واأرباح 
وخ�صائر �صرف العمالت االأجنبية وانخفا�ش القيمة في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر. يتم اإدراج �صافي االأرباح والخ�صائر االأخرى 
االإيرادات  قائمة  في  المتراكمة  والخ�صائر  االأرباح  ت�صنيف  اإعادة  يتم   ، اال�صتبعاد  عند  االأخرى.  ال�صاملة  االإيرادات  قائمة  في 

ال�صاملة االأخرى اإلى ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.

ب( اأدوات حقوق الملكية
يتم الحقًا قيا�ش هذه االأ�صول بالقيمة العادلة. يتم اإدراج توزيعات االأرباح كاإيرادات في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر ما لم تكن 
توزيعات االأرباح تمثل بو�صوح ا�صترداد جزء من تكلفة اال�صتثمار. يدرج �صافي االأرباح والخ�صائر االأخرى في قائمة االإيرادات 

ال�صاملة االأخرى وال يتم اإعادة ت�صنيفها اإلى ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.

اأ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو الخ�صائر

يتم قيا�ش هذه االأ�صول الحقًا بالقيمة العادلة. يتم اإدراج �صافي االأرباح والخ�صائر، بما في ذلك اأي فوائد اأو اإيرادات توزيعات 
اأرباح ، في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.
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القيا�س الالحق والأرباح اأو الخ�شائر لالإلتزامات المالية

يتم الحقًا قيا�ش االإلتزامات المالية بالتكلفة المطفاأة باإ�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، اإن وجدت. اإن طريقة معدل الفائدة 
الفعلي هي طريقة اإحت�صاب التكلفة المطفاأة لالإلتزامات المالية وتخ�صي�ش م�صروفات الفائدة على مدار الفترة المعنية. اإن 
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخ�صم فعليًا المدفوعات النقدية الم�صتقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لالإلتزام المالي 

اإلى �صافي القيمة الدفترية عند االإدراج المبدئي.

يتم اإثبات م�صاريف الفوائد واأرباح وخ�صائر �صرف العمالت االأجنبية في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر. يتم اأي�صًا اإدراج اأي اأرباح 
اأو خ�صائر عند اال�صتبعاد في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.

اإعادة ت�شنيف الأ�شول المالية

تعيد المجموعة ت�صنيف االأ�صول المالية فقط اإذا كان تغير هدف نموذج العمل الإدارة تلك االأ�صول المالية. ومن المتوقع اأن تكون 
هذه التغيرات غير متكررة ، حيث اأن هذه التغيرات يجب اأن تكون مهمة لعمليات المجموعة ويمكن اإثباتها لالأطراف الخارجية.

اإذا قررت المجموعة اأن نموذج عملها قد تغير بطريقة ذات اأهمية لعملياتها ، فاإنها تعيد ت�صنيف جميع االأ�صول المتاأثرة باثر 
م�صتقبلي من اليوم االأول من فترة التقرير التالية )تاريخ اإعادة الت�صنيف(. ال يتم اإعادة بيان الفترات ال�صابقة.

اإعادة ت�شنيف الإلتزامات المالية 

تحدد المجموعة ت�صنيف االإلتزامات المالية عند االإدراج المبدئي. ال ي�صمح باإعادة الت�صنيف الحقًا.

تعديل الأ�شول المالية

اإذا تم تعديل �صروط االأ�صل المالي، تقوم المجموعة بتقييم ما اإذا كانت التدفقات النقدية لالأ�صل المعّدل مختلفة ب�صكل جوهري. 
اإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة ب�صكل جوهري ، تعتبر عندها الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من االأ�صل المالي االأ�صلي 

باأنه قد اإنتهت. في هذه الحالة، يتم اإيقاف اإدراج االأ�صل المالي االأ�صلي ويتم اإدراج اأ�صل مالي جديد بالقيمة العادلة.

اإدراج  اإيقاف  اإذا كانت التدفقات النقدية لالأ�صل المعّدل المدرج بالتكلفة لي�صت مختلفة ب�صكل جوهري ، ال ينتج عن التعديل 
االأ�صل المالي. في هذه الحالة ، تقوم المجموعة باإعادة اإحت�صاب اإجمالي القيمة الدفترية لالأ�صل المالي وتدرج المبلغ النا�صىء 

من ت�صوية اإجمالي القيمة الدفترية كربح اأو خ�صارة تعديل في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.

تعديل الإلتزامات المالية

مالي جديد  اإلتزام  اإدراج  يتم عندها   ، المعّدل  لالإلتزام  النقدية  التدفقات  واختلفت  المالية  االإلتزامات  �صروط  تعديل  تم  اإذا 
الجديد  المالي  واالإلتزام  المطفاأ  المالي  لالإلتزام  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  المعدلة.  ال�صروط  على  ي�صتند  العادلة  بالقيمة 

بال�صروط المعدلة ، يدرج في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.
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اإيقاف اإدراج الأ�شول المالية

يتم اإلغاء االأ�صل المالي )اأو ، عندما ينطبق ذلك  ، جزء من االأ�صل المالي اأو جزء من االأ�صول المالية لل�صركة( عندما:
ينتهي الحق في اإ�صتالم تدفقات نقدية من االأر�ش؛ اأو  .١

تاأخير  دون  بالكامل  ب�صدادها  اإلتزام  تفتر�ش  ولكنها   ، االأ�صل  من  النفدية  التدفقات  اإ�صتالم  في  بالحق  ال�صركة  تحتفظ   .٢
جوهري لطرف اآخر بموجب ترتيب »تمرير؛ اأو

تحول ال�صركة حقوقها في اإ�صتالم التدفقات النقدية من االأ�صل و)اأ( حولت جميع المخاطر والعوائد ب�صكل، اأو )٢( لم تحول   .٣
ولم تحتفظ بجميع المخاطر والعوائد، اأو )ج( لم تحول ولم تحتفظ بجميع المخاطر والعوائد ، ولكنها حولت ال�صيطرة على 

االأ�صل.

االأ�صل  الدفترية المخ�ص�صة لجزء من  القيمة  الدفترية لالأ�صل )اأو  القيمة  الفرق بين  فاإن   ، المالي  االأ�صل  اإدراج  اإيقاف  عند 
الذي تم اإيقاف اإدراجه( ومبلغ )١( المقابل الم�صتلم )بما في ذلك اأي اأ�صل جديد تم الح�صول عليه مطروحًا منه اأي اإلتزام 
جديد مفتر�ش( و )٢( اأي اأرباح اأو خ�صائر متراكمة تم اإدراجها في قائمة االإيرادات ال�صاملة االأخرى؛ يدرج في ح�صاب االأرباح 

اأو الخ�صائر.

 اأي اأرباح/خ�صائر مدرجة في قائمة االإيرادات ال�صاملة االأخرى فيما يتعلق باأدوات حقوق الملكية الم�صنفة بالقيمة العادلة من 
اإيقاف اإدراج تلك االأداة. اأي منافع في  اأو الخ�صائر عند  خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى ، ال يتم اإدراجها في ح�صاب االأرباح 

االأ�صول المالية المحولة التي تكون موؤهلة الإلغاء االإدراج اأن�صاتها اأو تحتفظ بها المجموعة، تدرج كا�صل اأو اإلتزام منف�صل.

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في اإ�صتالم التدفقات النقدية من االأ�صل ، اأو دخلت في ترتيب »تمرير«، فاإنها تقّيم ما 
اإذا والأي مدى قد احتفظت بمخاطر وعوائد الملكية. اإذا لم تم بتحويل ولم تحتفظ بجميع مخاطر وعوائد االأ�صل ، ولم تحول 
اإ�صتمرار م�صاركة المجموعة. في هذه الحالة ، تدرج  اإلى حد  اإدراج االأ�صل المحّول  ال�صيطرة على االأ�صل ، ت�صتمر ال�صركة في 
المجموعة اأي�صًا االإلتزام الم�صاحب. يتم قيا�ش االأ�صل المحّول واالإلتزام الم�صاحب وفقًا الأ�ص�ش تعك�ش الحقوق واالإلتزامات التي 

اإحتفظت بها المجموعة.

يتم قيا�ش الم�صاركة الم�صتمرة التي تاأخذ �صكل �صمان على االأ�صول المنقولة بالقيمة الدفترية االأ�صلية لالأ�صول واأق�صى مبلغ 
يمكن اأن ُيطلب من المجموعة �صداده.

اإيقاف اإدراج الإلتزامات المالية

يتم اإلغاء االإلتزام المالي عندما يلغى االإلتزام اأو ينتهي. عندما يتم اإ�صتبدال اإلتزام مالي باآخر من نف�ش الُمقر�ش ب�صروط مختلفة 
، اأو عندما يتم تعديل �صروط االإلتزام القائم ، فاإن مثل هذا االإ�صتبدال اأو التعديل يعتبر اأنه بمثابة اإيقاف اإدراج لالإلتزام االأ�صلي 

، ويدرج االإلتزام الجديد والفرق في القيم الدفترية ذات ال�صلة ، في ح�صاب االأرباح اأو الخ�صائر.

المقا�شة

يتم اإجراء مقا�صة بين االأ�صول واالإلتزامات المالية ، ويتم اإدراج �صافي القيمة في قائمة المركز المالي ، فقط اإذا:

وجد حق قانوني حالي قابل للتنفيذ الإجراء مقا�صة بين المبالغ المدرجة ؛ و  •
وجدت نية للت�صوية على اأ�صا�ش ال�صافي ، اأو لتحقق االأ�صول وت�صوية االإلتزام في نف�ش الوقت.  •
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اإنخفا�س قيمة الأ�شول المالية

، مديونيات ا�صول  المطفاأة  بالتكلفة  التي تم قيا�صها  المالية  االأ�صول  اأي�صًا على  الجديد يطبق  القيمة  اإنخفا�ش  ينطبق نموذج 
العقود ، مديونيات االإيجار واأداة الدين بالقيمة العادلة من خالل االإيرادات ال�صاملة االأخرى ، ولكن لي�ش على االإ�صتثمار في اأدوات 

حقوق الملكية. االأ�صول المالية بالتكلفة المطفاأة تتكون من الذمم المدينة واالإ�صتثمار والنقد وما يعادل النقد.

بموجب المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم 9 ، يقا�ش مخ�ص�ش الخ�صارة وفقًا لالأ�ص�ش التالية:

الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة لفترة ١٢ �صهرًا: وهي الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة الناتجة من اأحداث التعثر المحتمل خالل   •
١٢ �صهرًا بعد تاريخ التقرير؛ و

الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة على مدى العمر االإنتاجي لالأداة: هي الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع اأحداث   •
التعثر المحتمل على مدى العمر المتوقع لالأداة المالية.

تقي�ش المجموعة مخ�ص�ش الخ�صارة بمبلغ يعادل الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة مدى الحياة - باإ�صتثناء ما يلي - والتي يتم قيا�صها 
كخ�صائر اإئتمانية متوقعة لفترة ١٢ �صهرًا:

االأ�صول المالية التي تم تحديد اأن لها مخاطر اإئتمان منخف�صة في تاريخ التقرير؛ و  •
االأ�صول المالية التي لم تزد مخاطرها االإئتمانية )اأي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لالأداة المالية(   •

ب�صورة جوهرية منذ االإدراج المبدئي.

اال�صلوب العام
تطبق المجموعة ا�صلوب مكون من ثالثة مراحل لقيا�ش الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة. يتم ترحيل االأ�صول بين المراحل الثالثة 
بناء على التغير في جودة االإئتمان منذ االإدراج المبدئي. االأ�صول المالية التي لها زيادة جوهرية في مخاطر االإئتمان منذ االإدراج 
المبدئي ، ولكن لم تنخف�ش قيمتها االإئتمانية ، ترّحل من المرحلة االأولى اإلى المرحلة الثانية وتدرج الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة 
في  باأنها  االأخرى  المالية  االأ�صول  جميع  تعتبر  االأ�صل.  عمر  مدى  على  حدث  الذي  المقابل  للطرف  المحتمل  التعثر  على  بناء 
المرحلة االأولى اإال اإذا اإنخف�ش معدلها االإئتماني وتدرج الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة بناء على التعثر المحتمل للعميل خالل الـ 
١٢ �صهرًا المقبلة. يتم تقديراأن االأ�صول االإئتمانية ذات قيمة اإئتمانية منخف�ش عندما يوجد تاأثير قابل للتحديد على التدفقات 
النقدية المقدرة لالأ�صل المالي. تطبق المجموعة اال�صلوب العام على جميع االأ�صول المالية باإ�صتثناء الذمم المدينة التي لي�ش 

لها ُمكّون مالي جوهري. 

الزيادة الجوهرية في مخاطر االإئتمان
الخ�صائر  تقدير  وعند  المبدئي  االإدراج  منذ  جوهري  ب�صكل  زادت  قد  مالي  الأ�صل  االإئتمان  مخاطر  كانت  اإذا  ما  تحديد  عند 
االإئتمانية المتوقعة ، ت�صع المجموعة في االإعتبار معلومات معقولة وموؤيدة ذات �صلة ومتاحة دون تكلفة اأو جهد له. وي�صمل ذلك 
المعلومات والتحليل الكمي والنوعي على حد �صواء ، اإ�صتنادًا اإلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني المدرو�ش ، بما 

في ذلك المعلومات الم�صتقبلية.

التعثر
تعتبر المجموعة اأن االأ�صل المالي في حالة تعثر عندما ال يحتمل اأن يدفع المقتر�ش اإلتزاماته االإئتمانية اإلى المجموعة بالكامل 
، دون اأن تتخذ المجموعة اإجراءات مثل تفعيل ال�صمانات )اإن وجدت( اأو اإ�صتنادًا اإلى فترة معينة من التاأخر في ال�صداد )اأيام 

التاأخير(.
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اال�صلوب المب�صط
تطبق المجموعة اال�صلوب المب�صط لقيا�ش الخ�صائر االإئتمانية ، والذي يفر�ش اإدراج مخ�ص�ش الخ�صارة المتوقعة مدى الحياة 
للذمم المدينة التي لي�ش لها ُمكّون مالي جوهري. في ظل اال�صلوب المب�صط ، ال توجد حاجة لر�صد الزيادات الكبيرة في مخاطر 

االإئتمان و�صتكون المجموعة مطالبة بقيا�ش خ�صائر االإئتمان المتوقعة مدى الحياة في جميع االأوقات.

قيا�ش الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة:
الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة هي التقدير المرجح المحتمل للخ�صائر االإئتمانية. يتم قيا�ش الخ�صائر االإئتمانية على اأنها القيمة 
الحالية لجميع حاالت النق�ش النقدي )اأي الفرق بين التدفقات النقدية الم�صتحقة للمجموعة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي 
تتوقع المجموعة اإ�صتالمها(. يتم خ�صم الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لالأ�صل المالي. الفترة الق�صوى التي 
يتم اأخذها في االعتبار عند تقدير الخ�صائر االإئتمانية المتوقعة هي الحد االأق�صى للفترة التعاقدية التي تتعر�ش فيها المجموعة 

لمخاطر االإئتمان.

اأ�صول مالية تعر�صت النخفا�ش القيمة االئتمانية
في تاريخ كل تقرير ، تقوم المجموعة بتقييم ما اإذا كانت االأ�صول المالية المدرجة بالتكلفة المطفاأة ذات قيمة ائتمانية منخف�صة. 
الم�صتقبلية  النقدية  التدفقات  على  �صالب  تاأثير  له  اأكثر  اأو  حدث  وقوع  عند  منخف�صة«  اإئتمانية  »قيمة  ذو  المالي  االأ�صل  يكون 

المقدرة لالأ�صل المالي.

ال�صطب
يتم �صطب اإجمالي القيمة الدفترية لالأ�صل المالي )اإما جزئيًا اأو كليًا( اإلى الحد الذي ال يوجد معه احتمال واقعي الإ�صترداده. هذا 
هو الحال عمومًا عندما تقرر المجموعة اأن المدين لي�ش لديه اأ�صول اأو م�صادر دخل يمكن اأن تولد تدفقات نقدية كافية ل�صداد 
المبالغ الخا�صعة لل�صطب. ومع ذلك ، قد تظل االأ�صول المالية الم�صطوبة خا�صعة الأن�صطة االإنفاذ من اأجل االإلتزام باإجراءات 

المجموعة الخا�صة باإ�صترداد المبالغ الم�صتحقة.

عر�س اإنخفا�س القيمة

يتم خ�صم مخ�ص�ش الخ�صارة لالأ�صول المالية التي تم قيا�صها بالتكلفة المطفاأة من اإجمالي القيمة الدفترية لالأ�صول. يتم عر�ش 
خ�صائر انخفا�ش القيمة المتعلقة باالأ�صول المالية ب�صكل منف�صل في قائمة االأرباح اأو الخ�صائر واالإيرادات ال�صاملة االأخرى.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 الإيرادات من العقود المبرمة مع العمالء

تدرج المجموعة االإيرادات من العقود المبرمة مع العمالء وفقًا لال�صلوب المكون من ٥ مراحل والمبين في المعيار الدولي الإعداد 
التقارير المالية رقم ١٥:

حقوقًا  ين�صئ  اأكثر  اأو  طرفين  بين  اإتفاق  باأنه  العقد  ُيعّرف  العمالء:  مع  المبرمة  العقد/العقود  تحديد   - الأولى  المرحلة 

والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير الخا�صة بكل عقد يجب الوفاء به.

المرحلة 2 تحديد التزامات الأداء في العقد: التزام االأداء هو وحدة الإحت�صاب وعد في عقد مع عميل لتحويل ب�صاعة اأو خدمة 

اإلى العميل.

اأو  الب�صائع  تحويل  مقابل  اإ�صتحقاقه  المجموعة  تتوقع  الذي  المقابل  مبلغ  هو  المعاملة  �صعر  المعاملة:  �صعر  تحديد   ٣ المرحلة 
الخدمات الموعودة اإلى العميل ، باإ�صتثناء المبالغ التي تم تخ�صي�صها نيابة عن اأطراف اأخرى.
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اأداء، �صتقوم  التزام  اأكثر من  للعقد الذي لديه  التزامات الأداء في العقد: بالن�صبة  اإلى  المرحلة 4 تخ�شي�س �شعر المعاملة 

المجموعة بتخ�صي�ش �صعر المعاملة اإلى كل التزام اأداء بمبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة اإ�صتحقاقه في مقابل كل اإلتزام اأداء 
ُمر�صي.

يرادات عندما )اأو حيث( تفي الجهة باإلتزام االأداء. المرحلة ٥ اإدراج االإ

تفي المجموعة باإلتزام االأداء وتدرج االإيرادات على مدى فترة زمنية ، اإذا تم اإ�صتيفاء اأحد المعايير التالية:

ي�صتلم العميل وي�صتهلك في نف�ش الوقت المنافع التي يوفرها اأداء المجموعة عندما تقوم المجموعة بذلك؛ اأو  •
ين�صىء اأداء المجموعة اأو يح�صن االأ�صل الذي ي�صيطر عليه العميل عند اإن�صاء  ذلك االأ�صل اأو تح�صينه ؛ اأو  •

ال ين�صىء اأداء المجموعة اأ�صول ذات اإ�صتخدام بديل للمجموعة ، ويكون لها حق االإنفاذ بالن�صبة للدفع على ا�صا�ش االأداء   •
المكتمل حتى تاريخه.

بالن�صبة الإلتزامات االأداء التي ال يتم فيها اإ�صتيفاء اأي من ال�صروط المذكورة اأعاله، يتم اإدراج االإيرادات في الوقت الذي يتم فيه 
الوفاء باإلتزام االأداء. 

تكلفة الإ�شتيفاء والوفاء

تقوم ال�صركة بر�صملة تكاليف اإ�صافية للح�صول على عقد مع العميل اإال اإذا كانت فترة االإطفاء لتلك التكاليف اأقل من �صنة واحدة.

اإذا كانت التكاليف المتكبدة في تنفيذ عقد مع عميل ال تدخل في نطاق االإر�صادات االأخرى - على �صبيل المثال ، المخزون اأو 
االأ�صول غير الملمو�صة اأو الممتلكات واالآالت والمعدات - عندئذ ، تقوم المجموعة باإدراج االأ�صل فقط اإذا كانت تكاليف الوفاء 

ت�صتوفي المعايير التالية:

تتعلق مبا�صرة بعقد قائم اأو عقد محدد متوقع؛  •
تنتج اأو تعزز موارد �صيتم اإ�صتخدامها للوفاء اإلتزامات االأداء في الم�صتقبل؛ و  •

من المتوقع اأن يتم اإ�صتردادها.  •

اإذا كانت التكاليف المتكبدة لتنفيذ العقد تقع في نطاق اإر�صادات اأخرى، �صتقوم المجموعة باإحت�صاب هذه التكاليف باإ�صتخدام 
تلك االإر�صادات االأخرى.

تقوم المجموعة باإطفاء االأ�صول المدرجة لتكاليف الح�صول على العقد و/اأو تنفيذه على اأ�صا�ش منتظم، بما يتما�صى مع نمط 
هذه  باإدراج  المجموعة  تقوم   ، القيمة  في  اإنخفا�ش  وجود  حالة  في  االأ�صل.  ذلك  بها  يرتبط  التي  الخدمة  اأو  الب�صاعة  تحويل 

الخ�صائر اإلى الحد الذي تزيد معه القيمة الدفترية لالأ�صل عن المبلغ القابل لالإ�صترداد.

يتم اإدراج االإيرادات من بيع الب�صائع في االأرباح اأو الخ�صائر عندما تتحول ال�صيطرة اإلى العميل ، اأي عندما يتم ت�صليم الب�صائع 
تحويل  يتم  االإيرادات حيث  اإدراج  �صيا�صة  في  تغير  يوجد  ال  منها.  موثوق  ب�صورة  االإيرادات  مبلغ  قيا�ش  ويمكن  العميل  ويقبلها 

المخاطر الجوهرية وعوائد ملكية الب�صائع اإلى الم�صتري في نف�ش الوقت.
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يتم اإدراج االإيرادات في االأرباح اأو الخ�صائر من الخدمات المقدمة على مدى فترة تقديم الخدمة اإلى العميل بالتزامن مع تلقي 
العميل واإ�صتخدامه للمنافع التي يوفرها تنفيذ المجموعة الإلتزامها. يتم اإدراج االإيرادات بالتنا�صب مع مرحلة اإتمام المعاملة في 
الفترة المحا�صبية التي يتم فيها تقديم الخدمات والتي ين�صاأ فيها الحق في اإ�صتالم المقابل. ال يتم اإدراج االإيرادات في حالة وجود 

�صكوك جوهرية حول تح�صيل المقابل الم�صتحق والتكاليف الم�صاحبة اأو اإحتمال اإعادة الب�صائع.

مكافاآت نهاية الخدمة وم�شتحقات الإجازات

ت�صتحق مكافاآت نهاية الخدمة وفقًا ل�صروط تعاقد الموظفين في المجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة متطلبات 
قانون العمل الُعماني ل�صنة ٢٠٠٣ وتعديالته. لدى المجموعة �صيا�صة تكوين مخ�ص�ش لمكافاآت نهاية الخدمة لموظفيها يعادل راتبًا 
اأ�صا�صيًا واحدًا عن كل �صنة خدمة تم اإنهاوؤها. تدرج م�صتحقات االإجازة ال�صنوية وبدل تذاكر ال�صفر عند ا�صتحقاقها للموظفين 
ويكون اال�صتحقاق لاللتزام المقدر النا�صئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ قائمة المركز المالي. يتم 
االإف�صاح عن تلك اال�صتحقاقات �صمن االلتزامات المتداولة ، بينما يتم االإف�صاح عن اال�صتحقاق المتعلق بمكافاآت نهاية الخدمة 

كاإلتزام غير متداول. 

العملة الأجنبية

تقا�ش البنود المدرجة بالقوائم المالية الموحدة لل�صركة باإ�صتخدام عملة البيئة االإقت�صادية الرئي�صية التي تعمل المجموعة �صمنها 
)»العملة الت�صغيلية«(. تعر�ش القوائم المالية الموحدة بالريال العماني وهو العملة الت�صغيلية وعملة العر�ش لل�صركة.

تدرج قيمة المعامالت بعمالت اأجنبية بالعملة التنفيذية وفقًا الأ�صعار ال�صرف ال�صائدة في تاريخ المعاملة. تدرج اأرباح وخ�صائر 
�صرف العملة االأجنبية الناتجة عن ت�صوية تلك المعامالت وعن التحويل وفقًا لمعدالت ال�صرف بنهاية ال�صنة لالأ�صول واالإلتزامات 

النقدية المنفذة بعمالت اأجنبية في قائمة الدخل ال�صامل.

الممتلكات والآلت والمعدات

تدرج بنود الممتلكات واالآالت والمعدات ب�صعر التكلفة ناق�صًا اال�صتهالك المتراكم وخ�صائر انخفا�ش القيمة ، اإن وجدت. تدرج 
االأر�ش بمبلغ اإعادة التقييم. تكلفة الممتلكات واالآالت والمعدات هي تكلفة ال�صراء ، اإ�صافة اإلى اأي م�صاريف عر�صية للحيازة.

خارجي.  مقّيم  بوا�صطة  الحالي  االإ�صتخدام  اأ�صا�ش  على  المفتوح  ال�صوق  لقيمة  وفقًا  �صنوات  ثالث  كل  االأر�ش  تقييم  اإعادة  تتم 
يدرج �صافي الفائ�ش الناتج عن اإعادة التقييم في اإحتياطي اإعادة التقييم ، اإال اإذا اأدرجت الزيادة من اإعادة التقييم كدخل اإلى 
الحد الذي تعك�ش معه االإنخفا�ش في اإعادة تقييم نف�ش االأ�صل المدرج �صابقًا كم�صروف. يدرج االإنخفا�ش نتيجة الإعادة التقييم 
كم�صروف ، اإال اإذا اأدرج مبا�صرة مقابل اأي فائ�ش اإعادة تقييم اإلى الحد الذي ال يتجاوز معه االإنخفا�ش المبلغ المحتفظ به في 
فائ�ش اإعادة التقييم بالن�صبة لذلك االأ�صل. عند االإ�صتبعاد ، يتم تحويل فائ�ش اإعادة التقييم مبا�صرة اإلى االأرباح الم�صتبقاة. ال 
يتم اإجراء التحويالت من فائ�ش اإعادة التقييم اإلى االأرباح الم�صتبقاة من خالل قائمة االأرباح اأو الخ�صائر واالإيرادات ال�صاملة 

االأخرى.      
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اإلى قيمها المتبقية على مدار  باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت لتخ�صي�ش تكلفتها  اإحت�صاب االإ�صتهالك لالأ�صول االأخرى  يتم 
االأعمار االإنتاجية المقدرة لها على النحو التالي:  

ال�صنوات

٥�صيارات
٥ - 7معدات مكتبّية
٥ - 7 اآالت ومعدات

٥ اأثاث وتركيبات

تتم مراجعة القيم المتبقية واالأعمار االإنتاجية لالأ�صول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا، في تاريخ كل مركز مالي. وعندما تكون 
القيمة الدفترية لالأ�صل اأكبر من القيمة المقدر ا�صتردادها عن ذلك االأ�صل تخف�ش قيمته فورًا اإلى القيمة المتوقع ا�صتردادها.  

ُتحدد اأرباح وخ�صائر ا�صتبعادات الممتلكات واالآالت والمعدات بالرجوع اإلى قيمها الدفترية وُتراعى عند تحديد اأرباح الت�صغيل اأو 
خ�صائره. 

اأ�شول غير ملمو�شة

تدرج االأ�صول غير الملمو�صة بالتكلفة مطروحًا منها االإطفاء المتراكم. تكلفة االأ�صل غير الملمو�ش هي �صعر �صراوؤه باالإ�صافة اإلى 
اأي م�صاريف طارئة. تتم ر�صملة الم�صاريف الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االإقت�صادية  الم�صتقبلية الم�صمنة في بنود 
االأ�صل غير الملمو�ش. تدرج جميع الم�صاريف االأخرى في قائمة الدخل ال�صامل كم�صروف عند تكبدها. يتم اإحت�صاب االإطفاء في 
قائمة الدخل ال�صامل بطريقة الق�صط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية المقّدرة لكل بند من بنود االأ�صل غير الملمو�ش. العمر 

االإنتاجي لالأ�صل غير الملمو�ش هو ٥ �صنوات.

اإ�شتك�شاف المعادن ونفقات التقييم

يتم ترحيل م�صروفات االإ�صتك�صاف ونفقات التقييم فيما يتعلق بمختلف مناطق الم�صالح والتي تكون حقوق الحيازة فيها متداولة، 
لمنطقة  الناجح  واالإ�صتغالل  التطوير  خالل  من  النفقات  اإ�صترداد  المتوقع  من  يكون  عندما  المالي  المركز  قائمة  في  كاأ�صل 
الم�صلحة ، اأو عن طريق بيعها ؛ اأو اأن تكون اأن�صطة االإ�صتك�صاف م�صتمرة في منطقة ولم ت�صل االأن�صطة اإلى مرحلة ت�صمح بتقدير 
معقول لوجود اإحتياطيات قابلة لالإ�صترداد من الناحية االإقت�صادية. عندما يتم التخلي عن م�صروع ، يتم �صطب النفقات المتكبدة 

في ال�صنة التي تم فيها اإتخاذ القرار.

اإذا كانت الحقائق والظروف ت�صير اإلى اإمكانية اإنخفا�ش القيمة الدفترية الأية اأ�صول اإ�صتك�صاف وتقييم مدرجة ، تقوم االإدارة 
باإجراء اإختبارات اإنخفا�ش القيمة على تلك االأ�صول وتقي�ش اإنخفا�ش القيمة ، اإن وجد. يتم اإدراج اأي خ�صارة اإنخفا�ش في القيمة 
التكاليف  االإ�صتمرار في ترحيل  الم�صالح لتحديد مدى مالءمة  اإجراء مراجعة دورية لكل منطقة من منطاق  يتم  كم�صروف. 

المتعلقة بتلك المنطقة.

المخزون

يدرج المخزون بالتكلفة اأو �صافي القيمة القابلة للتحقق ، اأيهما اأقل. �صافي القيمة القابلة للتحقق هي �صعر البيع المقّدر في اإطار 
�صير العمل العادي مطروحًا منه جميع التكاليف المقدرة حتى اإكتمال المنتج وبيعه. يتم تحديد وتقدير تكلفة المخزون بالرجوع 

اإلى اأ�صعار بيعه.
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النقد وما يعادل النقد

يتاألف النقد وما يعادل النقد من النقد في ال�صندوق واالأر�صدة لدى البنوك والودائع ق�صيرة االأجل بفترة اإ�صتحقاق اأ�صلية ثالثة 
اأ�صهر اأو اأقل من تاريخ االإيداع.

المخ�ش�شـات

يتم اإدراج المخ�ص�صات عند وجود اإلتزام قانوني اأو اإ�صتداللي على المجموعة ناتج عن حدث �صابق والذي من المحتمل اأن يحدث 
تدفق خارجي لمنافع اإقت�صادية لت�صوية االإلتزام ويمكن تقدير المبلغ ب�صكل معقول. 

في  االأخذ  مع  التقرير،  تاريخ  في  الحالي  االإلتزام  لت�صوية  المطلوب  للمقابل  التقديرات  اأف�صل  كمخ�ص�ش  المدرج  المبلغ  يمثل 
لت�صوية  المقدرة  النقدية  التدفقات  باإ�صتخدام  المخ�ص�ش  قيا�ش  يتم  باالإلتزام.عندما  التي تحيط  وال�صكوك  المخاطر  االإعتبار 

االإلتزام الحالي ، فاإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

التقديرات والإجتهادات المحا�شبية الهامة

توؤثر على  اأن تجري االإدارة تقديرات واإفترا�صات  التقارير المالية الدولية  اإعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعايير  يتطلب 
المبالغ المقرر عنها لالأ�صول واالإلتزامات واالإيرادات والم�صاريف واالإف�صاح عن االأ�صول واالإلتزامات المحتملة. قد تقع اأحداث 
م�صتقبلية توؤدي اإلى تغير االإفترا�صات الم�صتخدمة في الو�صول اإلى التقديرات. تدرج تاأثيرات اأي تغير في التقديرات في القوائم 

المالية الموحدة عندما تكون قابلة للتحديد ب�صكل معقول.

يتم تقييم االإجتهادات والتقديرات المحا�صبية ب�صكل م�صتمر ، وهي ت�صتند على الخبرة التاريخية وعوامل اأخرى ، مت�صمنة توقعات 
اأحداث م�صتقبلية يعتدق باأنها معقولة وفقًا للظروف.

االإ�صتهالك / االإطفاء
يتم اإحت�صاب االإ�صتهالك من اأجل �صطب تكلفة االأ�صول على مدى اأعمارها االإنتاجية المقدرة. ي�صتند اإحت�صاب االأعمار االإنتاجية 
اأف�صل  باإ�صتخدام  الطبيعيين  والتاآكل  والتلف  ال�صيانة  وبرامج  الت�صغيل  دورات  مثل  عوامل  لعدة  االإدارة  تقدير  على  المقدرة 

التقديرات.

االأعمار االإنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات
ت�صتهلك تكاليف بنود الممتلكات والمعدات ب�صكل منتظم على مدى االأعمار االإنتاجية المقدرة لالأ�صول. حددت االإدارة االأعمار 

االإنتاجية المقدرة لكل اأ�صل و/اأو فئة اأ�صول بناء على العوامل التالية:

االإ�صتخدام المتوقع لالأ�صل؛ و  •
التاآكل والتلف المتوقعين، والتي تعتمد على عوامل الت�صغيل وعوامل البيئة؛ و  •

الحدود القانونية اأو الحدود المماثلة الإ�صتخدام االأ�صول.  •

لم تجري االإدارة تقديرات للقيم المتبقية الأي بند من بنود الممتلكات والمعدات في نهاية اأعمارها االإنتاجية حيث اأعتبرت باأنها 
لي�صت جوهرية.
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اإحت�صاب مخ�ص�ش الخ�صارة

ي�صتند مخ�ص�ش الخ�صارة لالأ�صول المالية على اإفترا�صات حول اإحتمال ومخاطر التعثر ومعدالت الخ�صارة المتوقعة. ت�صتخدم 
القيمة ، وذلك بناء على  اإنخفا�ش  واإختيار المدخالت الإحت�صاب  اإجراء هذه االإفترا�صات  اإجتهادات محا�صبية عند  المجموعة 

خبرة التاريخية لل�صركة واأو�صاع ال�صوق الحالية اإلى جانب تقديرات م�صتقبلية في نهاية كل فترة تقرير.

تقدير القيم العادلة

يفتر�ش اأن القيم الدفترية لالأ�صول وااللتزامات المالية التي ت�صتحق خالل اأقل من �صنة واحدة تقارب قيمها العادلة. يتم تحديد 
القيمة العادلة لال�صتثمارات غير المدرجة بالرجوع اإلى القيمة ال�صوقية ال�صتثمار م�صابه اأو بناًء على التدفقات النقدية المخ�صومة 

المتوقعة اأو �صافي االأ�صول االأ�صا�صية لال�صتثمار.

الم�صتوى ١ - االأ�صعار المدرجة )غير المعدلة( في االأ�صواق الن�صطة لالأ�صول اأو االلتزامات المتطابقة.
الم�صتوى ٢- تقنيات اأخرى يمكن مالحظتها لجميع المدخالت التي لها تاأثير كبير على القيمة العادلة الم�صجلة، �صواء ب�صكل 

مبا�صر اأو غير مبا�صر
الم�صتوى ٣ - التقنيات التي ت�صتخدم المدخالت التي لها تاأثير كبير على القيمة العادلة الم�صجلة التي ال ت�صتند اإلى بيانات ال�صوق 

الملحوظة.

بالقيمة  المقا�صة  المالية  لالأدوات   ٣ الم�صتوى  العادلة من  القيم  قيا�ش  في  الم�صتخدمة  التقييم  اأ�صاليب  التالي  الجدول  يو�صح 
العادلة في قائمة المركز المالي، باالإ�صافة اإلى المدخالت الهامة غير الملحوظة الم�صتخدمة.

مدخالت هامة ال تقنية التقييماأدوات مالية
يمكن مالحظتها 

العالقة بين المدخالت 
الرئي�صية التي ال يمكن 

مالحظتها وقيا�ش القيمة 
العادلة

ا�صتثمارات غير 
مدرجة

التدفقات النقدية المخ�صومة: ياأخذ 
نموذج التقييم في االعتبار القيمة الحالية 

ل�صافي التدفقات النقدية الم�صتقبلية 
المتوقعة من قبل ال�صركة الم�صتثمر 

فيها ، مع االأخذ بعين االعتبار ا�صتكمال 
خطط التو�صع ، والديموغرافية المحلية 

واالتفاقيات التعاقدية الجديدة المتوقعة. 
يتم خ�صم �صافي التدفقات النقدية 

الم�صتقبلية با�صتخدام معدالت الخ�صم 
المعدلة ح�صب المخاطر. من بين عوامل 

اأخرى ، فاإن تقدير �صعر الخ�صم ياأخذ 
في االعتبار تكلفة الدين بعد ال�صريبة ، 

والمخاطر ال�صاملة لل�صناعة وتكلفة حقوق 
الملكية.

المتو�صط   المرجح 
لتكلفة راأ�ش المال 

.٪١٤

�صتزداد /)تنخف�ش( القيمة 
العادلة المقدرة اإذا:

• كان المتو�صط   المرجح 
لتكلفة راأ�ش المال اأقل / 

)اأعلى(؛
• كانت القيمة النهائية اأعلى 

/ )اأقل(.
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3- المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتعديالت والتف�شيرات الجديدة 

 
تتفق ال�صيا�صات المحا�صبية المطبقة في اإعداد القوائم المالية مع تلك الم�صتخدمة في اإعداد القوائم المالية ال�صنوية للمجموعة 
للفترة المنتهية في ٣١ دي�صمبر ٢٠١9، با�صتثناء تطبيق المعايير الجديدة التي ي�صري مفعولها كما في ١ يناير ٢٠٢٠. لم تقم 

َدر ولم ي�صر مفعوله بعد. المجموعة بالتطبيق المبكر الأي معيار اأو تف�صير اأو تعديل اآخر �صَ
        

)1( معايير وتعديالت وتف�شيرات �شارية المفعول في 2020  

تعريف االأعمال )تعديالت على المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم ٣(.
اإ�صالح معيار �صعر الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم 7 والمعيار الدولي الإعداد التقارير المالية 

رقم 9 ومعيار المحا�صبة الدولية ٣9(.
تعريف م�صطلح جوهري )تعديالت على معياري المحا�صبة الدولية ١ و ٨(

تعديالت على المراجع حول االإطار المفاهيمي في المعايير الدولية الإعداد التقارير المالية.

لي�ش للمعايير المذكورة اأعاله تاأثيرًا على القوائم المالية لل�صركة. لم تقم ال�صركة بالتطبيق المبكر الأي معيار اأو تف�صير اأو تعديل 
َدر ولم ي�صر مفعوله بعد. اآخر �صَ

)2( معايير وتعديالت وتف�شيرات �شدرت ولم ت�شري فعاليتها بعد

فيما يلي يتم االإف�صاح عن المعايير والتف�صيرات الجديدة والمعدلة التي تم اإ�صدارها ولكن لم ت�صبح �صارية المفعول حتى تاريخ 
اإ�صدار القوائم المالية للمجموعة.

تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتف�صيرات الجديدة والمعدلة، اإن وجدت، عندما ت�صبح �صارية المفعول.

امتيازات االإيجار ذات ال�صلة بانت�صار وباء كورونا )كوفيد ١9(، )تعديالت على المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم   •
.)١٦

اإ�صالح معيار �صعر الفائدة - المرحلة ٢ )تعديالت على المعايير الدولية الإعداد التقارير المالية اأرقام 9 و٤ و7 و١٦ ومعيار   •
المحا�صبة الدولي رقم ٣9(

العقود المجحفة - تكلفة تنفيذ عقد )تعديالت على معيار المحا�صبة الدولي رقم ٣7(.  •
الممتلكات واالآالت والمعدات: الممتلكات واالآالت والمعدات: متح�صالت قبل اال�صتخدام المق�صود - تعديالت على معيار   •

المحا�صبة الدولي رقم ١٦
مرجع حول االإطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم ٣(.  •

ت�صنيف االلتزامات كالتزامات متداولة اأو غير متداولة )تعديالت على معيار المحا�صبة الدولي رقم ١(.  •
المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم ١7 - عقود التاأمين والتعديالت على المعيار الدولي الإعداد التقارير المالية رقم   •

.١7
تعريف م�صطلح جوهري )تعديالت على معياري المحا�صبة الدولية ١ و ٨(.  •
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4 - اإدارة المخاطر المالية

عوامل المخاطر المالية

تتعر�ش المجموعة لمختلف المخاطر المالية نتيجة ممار�صتها اأن�صطتها وتتمثل تلك المخاطر في تاأثيرات التغيرات في مخاطر 
ويركز  ال�صيولة.  ومخاطر  االإئتمان  ومخاطر  الفائدة(  معدل  ومخاطر  االأجنبية  العملة  �صرف  �صعر  مخاطر  )مت�صمنة  ال�صوق 
برنامج اإدارة المخاطر للمجموعة ب�صكل عام على عدم القدرة على التنبوؤ باالأ�صواق المالية وي�صعى لتقليل االآثار العك�صية المحتملة 

على االأداء المالي للمجموعة. وتقوم االإدارة باإدارة المخاطر تحت اإ�صراف القائمين على الحوكمة.

مخاطر ال�شوق

مخاطر �شرف العملة الأجنبية

تن�صاأ مخاطر �صرف العملة االأجنبية عندما تتغير قيمة االأدوات المالية نظرًا للتغيرات في اأ�صعار �صرف العملة االأجنبية. وترى 
االإدارة اأن المجموعة غير معر�صة لمخاطر �صرف عملة جوهرّية ناتجة عن التعر�ش للعمالت ، وذلك الأّن كافة االإيرادات وتكاليف 
الت�صغيل الرئي�صّية منفذة بالريال العماني. بع�ش معامالت ال�صركة واالأ�صول وااللتزامات النقدية لنهاية ال�صنة منّفذة بالدوالر 

االأمريكي. بيد اأّن مخاطر �صرف العملة االأجنبية �صئيلة حيث اأن الريال الُعماني  مربوط بالدوالر االأمريكي. 

العمالت  اأ�صعار  في  التغيرات  عن  كبير  ب�صكل  م�صتقل  المجموعة  واأداء  العماني  الريال  هي  للمجموعة  والعر�ش  الت�صغيل  عملة 
االأجنبية. ال توجد اأدوات مالية هامة بالعملة االأجنبية وبالتالي فاإن مخاطر العمالت االأجنبية لي�صت جوهرية.

مخاطر معدل الفائدة

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة االأداة المالية ب�صبب التغيرات في معدالت الفائدة بال�صوق. وال تتعر�ش المجموعة 
الأي مخاطر جوهرّية تتعلق بمعدل الفائدة ، حيث ال يوجد لديها اأي اأ�صول واإلتزامات جوهرية تحمل معدالت فائدة متغيرة.

اأو يقل تقريًبا بقيمة ٦٥،٣9٠ ريال عماني )٢٠١9:  لل�صركة  ال�صامل  الفائدة، قد يتح�صن الدخل  لكل تغيير بن�صبة ٥٪ في �صعر 
٣٠،٢٤٠ ريال عماني( على اأ�صا�ش االلتزامات التي تحمل فائدة في نهاية فترة اإعداد التقارير.

مخاطر الإئتمان

مخاطر االإئتمان هي مخاطر تكبد خ�صارة مالية في حالة عدم تمكن العميل اأو الطرف المقابل لالأداة المالية من الوفاء باإلتزاماته 
التعاقدية، وتن�صاأ هذه المخاطر ب�صكل رئي�صي من النقد وما يعادل النقد والمخاطر االإئتمانية للعمالء والمعامالت الملتزم بها.

تن�صاأ تركيزات مخاطر االإئتمان عندما ي�صترك عدد من االأطراف المقابلة في اأن�صطة عمل م�صابهة اأو اأن�صطة في نف�ش المنطقة 
الجغرافية اأو اأن تكون لها �صفات اإقت�صادية مت�صابهة مما يوؤدي اإلى اأن تتاأثر قدرة تلك االأطراف على الوفاء باالإلتزامات التعاقدّية 
ب�صكل مماثل لتاأثرها بالتغيرات في الظروف االإقت�صادية اأو ال�صيا�صية اأو الظروف االأخرى. وت�صير تركيزات مخاطر االإئتمان اإلى 
الح�صا�صية الن�صبية الأداء ال�صركة تجاه التطورات التي توؤثر على مجال عمل معين اأو منطقة جغرافية معينة. ال يوجد لدى ال�صركة 

تركيزات مخاطر اإئتمان جوهرية. 
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ال�صكانّية  الخ�صائ�ش  لدى  يوجد  لكل عميل. وال  الفردية  بالخ�صائ�ش  رئي�صي  ب�صكل  االإئتمان  المجموعة لمخاطر  تعر�ش  يتاأثر 
لقاعدة عمالء ال�صركة ، بما في ذلك مخاطر تعثر ال�صداد لقطاع العمل الذي يعمل به العمالء ، تاأثيرًا كبيرًا على مخاطر االإئتمان.

فيما يتعلق بالمخاطر لدى البنوك ، ترى االإدارة اأن مخاطر االإئتمان �صئيلة حيث اأن ال�صركة تتعامل مع بنوك ذات �صمعة جيدة. 
تمثل القيمة الدفترية لالأ�صول المالية الحد االأق�صى للتعر�ش لمخاطر االئتمان. فيما يلي التعر�ش لمخاطر االئتمان في تاريخ 

التقرير:
٢٠٢٠٢٠١9

ريال عمانيريال عماني

٢،٠٣١،9٨٣-ذمم تجارية مدينة
١،9١٠،٥٨9٨٣،٣٣١ذمم مدينة اأخرى

٣،٥١٦،9٦7٨9٥،9٢٥ار�صدة بنكية 
٢،٦٠٥،٠١٦-ودائع بنكية 

٥،٤٢7،٥٥٦٥،٦١٦،٢٥٥

٣١ دي�صمبر ٢٠١9
معدل الخ�صارة 

المرجح ٪
مخ�ص�ش الخ�صارةاإجمالي القيمة الدفترية 

�صافي القيمة 
الدفترية

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

٢.٢١9٤7،٤٦7٢٠،9٢٨9٢٦،٥٣9٪ اأقل من 9٠ يوما
        ٣.٥٠٥٥٤،٨٠٦١9،٤٠٢٥٣٥،٤٠٤٪  ما بين 9١-١٨٠ يوما

١٠.7٨٥٤٤،97٦٥٨،7٥7٤٨٦،٢١9٪ ما بين ١٨١-٢7٠ يوما
٣7.٠٣١١٢،٠٢٦٤١،٤٨٥7٠،٥٤١٪ ما بين ٢7١-٣٦٥ يوما

7١.٨٣٤7،١٣7٣٣،٨٥7١٣،٢٨٠٪ اأكثر من ٣٦٥ يوما
٢،٢٠٦،٤١٢١7٤،٤٢9٢،٠٣١،9٨٣     

من  لي�ش  بالكامل.  لال�صترداد  قابلة  القيمة  منخف�صة  غير  المدينة  الذمم  تكون  اأن  المتوقع  من  ال�صابقة،  الخبرة  اإلى  ا�صتنادًا 
ممار�صات المجموعة الح�صول على �صمانات على الذمم المدينة وبالتالي فاإن الغالبية العظمى غير م�صمونة.

مخاطر ال�شيولة 

مخاطر ال�صيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تلبية متطلبات التمويل ال�صافية، قد تن�صاأ مخاطر ال�صيولة من ا�صطرابات 
ال�صوق اأو تخفي�صات االئتمان ، مما قد يوؤدي اإلى عدم توفر م�صادر تمويل معينة.

تنطوي اإدارة مخاطر ال�صيولة الحذرة على االحتفاظ بنقد كاٍف وتوافر التمويل من كمية كافية من الت�صهيالت االئتمانية الملتزم 
بها، تحتفظ االإدارة بالمرونة في التمويل من خالل الحفاظ على التوافر تحت حدود االئتمان الملتزم بها.
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اآجال ا�صتحقاق االلتزامات المالية غير المخ�صومة للمجموعة في ٣١ دي�صمبر ، بناًء على تواريخ الدفع  اأدناه  يلخ�ش الجدول 
التعاقدية ومعدالت الفائدة الحالية في ال�صوق.

 القيمة31 دي�شمبر 2020

الدفترية

 التدفقات

 النقدية

التعاقدية

اأكثر من �شنةاأقل من �شنة

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

190،171-190،171190،171مكافاأة نهاية الخدمة

-202،169202،169202،169ذمم تجارية دائنة واأخرى

392،340392،340202،169190،171

٣١ دي�صمبر ٢٠١9
١9١،٢٥٠٣٦٦،٥٦٣ ٥٢٥،٠٠٠٥٥7،٨١٣قر�ش الأجل

-79،٨٤٠٨٢،٨٠٢٨٢،٨٠٢التزام بموجب عقد اإيجاري تمويلي
-١،١٨9،7٨٠١،١٨9،7٨٠ ١،١٨9،7٨٠ذمم تجارية دائنة واأخرى

١،97٨،١٦٢٢،٠١٣،9٣7٥٥٠،١٠٥ ١،٤٦٣،٨٣٢

5 - الإيرادات

وفي وقت محدد في خطوط  الوقت  بمرور  والخدمات  ال�صلع  لنقل  العمالء  مع  المبرمة  العقود  اإيراداتها من  المجموعة  ت�صتمد 
االإنتاج الرئي�صية التالية.

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

ت�شنيف الإيرادات - على مدى فترة 

زمنية

3،389،501٣،7٥٨،٤٨٤3،389،501٣،7٥٨،٤٨٤اإيرادات من خدمات اإدارية

ت�شنيف الإيرادات - في فترة زمنية 

محددة

--3،039،187٣،٨٢٠،٤٦١مبيعات رمل وح�صى
--76،649٣٦٦،١7١اأتاوات

6،505،3377،9٤٥،١١٦3،389،501٣،7٥٨،٤٨٤

تطوير ٨٠

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



6 - تكاليف الموظفين

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9

1،505،965١،٤٠٤،7٠71،293،934١،١٦7،١٨٣رواتب واأجور وعالوات
109،010١١9،7٥١97،261٨٥،٦٤7مكافاآت نهاية الخدمة )اإي�صاح ٢٠(

 الم�صاهمات في خطة تقاعد ذات
101،118١٦٤،٨٣٤87،8329٣،77١م�صاهمات محددة للموظفين العمانيين

135،371١٢٨،97٥61،953١٢٨،97٦منافع اأخرى للموظفين
1،851،464١،٨١٨،٢٦71،540،980١،٤7٥،٥77

7 - م�شروفات الت�شغيل

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

132،000١،٤١٢،9٤9132،000١،٤١٢،9٤9تكاليف اإ�صت�صارات
--1،496،417٢،٠٦٣،79٦تكلفة الب�صاعة المباعة

171،378٣،٣٣٤171،3787٣7اأخرى 
1،799،795٣،٤٨٠،٠79303،378١،٤١٣،٦٨٦

8 - م�شروفات عمومية واإدارية

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

 ١7،٢٦٥ 60،796١7،٢٦٥46،229مرافق - اإدارة
 ٤٤،9٠٦ 37،8827٠،7٤٦26،830�صفر

- -313،150٤١٢،١٠9اأتاوات
9،٢٥٠  37،6139،٢٥٠37،613تاأمين

١٤،٨٥9  8،805١٤،٨٥98،805م�صروفات �صيانة
اأتعاب ح�صور جل�صات مجل�ش 

١9،٥٠٠  11،576٣٠،٥٦٥8،850االإدارة

44،696٤7،٤١926،725٢٨،٨٥9اأتعاب مهنية
٢9٣،٥٥٦  345،557٣٠٣،9٥٥328،397اإيجار
85،014٤٣٨،٤٥٤76،418١٢٨،٠٠9اأخرى

945،089١،٣٤٤،٦٢٢559،867٥٥٦،٢٠٤

٨١ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م
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اأ�شول غير ملمو�شة  - 10

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة 

--6،170٤،٢9٠في 1 يناير 
--3،338١،٨٨٠اإ�صافات خالل ال�صنة 

التغير النا�صئ عن فقدان ال�صيطرة على 
---)9،508(ال�صركات التابعة

--٦،١7٠-   في 31 دي�شمبر

الإطفاء 

--1،9407٥٦في ١ يناير 
--1،501١،١٨٤ محمل لل�صنة 

التغير النا�صئ عن فقدان ال�صيطرة على 
---)3،441( ال�صركات التابعة

--١،9٤٠- في 31 دي�شمبر

القيمة الدفترية

--٤،٢٣٠- في 31 دي�شمبر 

11 - اإ�شتك�شاف المعادن ونفقات التقييم

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

--١33،720٦،7٠٠ يناير
--13،184٢7،٠٢٠تكاليف متكبدة خالل ال�صنة

التغير النا�صئ عن فقدان ال�صيطرة على 
---)46،904(ال�صركات التابعة

--٣٣،7٢٠-في ٣١ دي�صمبر
 

الجيري  بالحجر  يتعلق  فيما  بها  المرخ�ش  المناطق  في  بها  القيام  تم  مختلفة  اأن�صطة  ال�صنة  خالل  المتكبدة  التكاليف  تمثل 
والدولوميت.

تطوير ٨٤

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



12 - اإ�شتثمار في �شركات تابعة 

 2020٢٠١9
ريال عمانيريال عماني

7٠٠،٠٠٠-محاجر الدقم �ش.م.ع.م
١٦٥،٠٠٠-�صركة الدقم لال�صتثمار ال�صمكي �ش.م.ع.م

-٨٦٥،٠٠٠
ُعمان مقابل ١،٨7٨،79٥ ريال عماني في ٣١  تنمية معادن  اإلى �صركة  الدقم  االأ�صهم في �صركة محاجر  بيع  ، تم  خالل ٢٠٢٠ 

دي�صمبر ٢٠٢٠ ؛

تمت ت�صفية �صركة الدقم لال�صتثمار ال�صمكي �ش.م.ع.م خالل عام ٢٠٢٠ ، وعند الت�صفية كانت ح�صة ال�صركة في العائدات 
١٤9،٤97 ريال عماني.

31 - اإ�شتثمار بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

�صوق مواد البناء بالدقم 
440،000٤٤٠،٠٠٠440،000٤٤٠،٠٠٠�ش.م.ع.م

116،720١١٦،7٢٠116،720١١٦،7٢٠�صركة اإمداد اللوج�صتية �ش.م.ع.م

556،720٥٥٦،7٢٠556،720٥٥٦،7٢٠

خالل ٢٠١9، اإ�صتحوذت المجموعة على ح�صة بن�صبة ١٥٪ في ال�صركات الجديدة التي تم تاأ�صي�صها وهي �صوق مواد البناء بالدقم 
)�ش.م.ع.م( و�صركة اإمداد اللوج�صتية )�ش.م.ع.م(. 

2020٢٠١9اأوراق مالية محلية - غير مدرجة 
ريال عمانيريال عماني

  ٥١٥،٠٠٠  556،720في ١ يناير 
٤١،7٢٠-اأرباح القيمة العادلة

556،720٥٥٦،7٢٠في ٣١ دي�صمبر 
41 - الودائع لأجل

٨٥ تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



الودائع الأجل المعرو�صة في قائمة المركز المالي هي كما يلي:

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

٢،٠٤٣،٢٣٠-٢،٦٠٥،٠١٦-وديعة الأجل
٢،٠٤٣،٢٣٠-٢،٠٤٣،٢٣٠-الجزء ق�صير االأجل
--٥٦١،7٨٦-الجزء طويل االأجل

الودائع الأجل لدى البنوك المحلية وتحمل فائدة تتراوح من ٤.٢٥٪ اإلى ٤.٥٠٪ �صنويًا )٢٠١9: ٤.٢٥٪ اإلى ٤.٥٠٪(. ُت�صتحق 
هذه الودائع الأجل خالل ال�صنة ، وقد ا�صتلمت ال�صركة كل من اأ�صل المبلغ والفوائد.

51 - المخزون

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

مواد للمتاجرة
--٥٢،١٢٥-قاعدة من الرمل والح�صى

--٤٥،9٦٦-اأخرى

-9٨،٠9١--
61 - ذمم مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

--٢،٢٠٦،٤١٢-ذمم مدينة 
ناق�صًا: خ�صارة اإنخفا�ش قيمة ذمم 

--)١7٤،٤٢9(-تجارية مدينة

-٢،٠٣١،9٨٣--
1،910،589٨٣،٣٣١1،910،589٥7،٢٣٠اأر�صدة مدينة اأخرى 

1،910،589٢،١١٥،٣١٤1،910،589٥7،٢٣٠

تطوير ٨٦

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



الحركة في مخ�ص�ش اإنخفا�ش قيمة الذمم التجارية المدينة هي كما يلي:

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

--9،١٢٥-في ١ يناير
--١٦٥،٣٠٤-مخ�ص�ش خالل العام 

-١7٤،٤٢9--

المدينة  التجارية  الذمم  فئات  فئة من  لكل  العادلة  القيمة  هو  التقرير  تاريخ  في  االإئتمان  لمخاطر  للتعر�ش  االأق�صى  الحد  اإن 
المذكورة في  اإي�صاح ٤. ال تحتفظ المجموعة باأي �صمانات.

71 - النقد وما يعادل النقد

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

710١،٢٣٦710٣٣٤نقد بال�صندوق 
3،516،257٨9٤،٦٨93،516،257١٢٢،٥٢٣اأر�صدة لدى البنوك

3،516،967٨9٥،9٢٥3،516،967١٢٢،٨٥7

81 - راأ�س المال

يبلغ راأ�صمال ال�صركة ٣،٥٠٠،٠٠٠ ريال عماني )٢٠١9: ٢،٥٠٠،٠٠٠ ريال عماني( مق�صم اإلى ٣،٥٠٠،٠٠٠ )٢٠١9: ٣،٥٠٠،٠٠٠( 
�صهم بقيمة ريال عماني واحد لل�صهم وم�صجل لدى وزارة التجارة وال�صناعة. تمتلك الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة 

والمناطق الحرة )الهيئة( ١٠٠٪ من اأ�صهم ال�صركة.

١9 - االإحتياطي القانوني

تتطلب المادة ١٣٢ من قانون ال�صركات التجارية لعام ٢٠١9 تحويل ١٠٪ من �صافي اأرباح المجموعة اإلى احتياطي قانوني غير 
قابل للتوزيع حتى ي�صبح مبلغ االحتياطي القانوني م�صاويًا لثلث راأ�ش المال المدفوع بالكامل للمجموعة.

 

٨7 تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



02 - مكافاآت نهاية الخدمة 

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

183،542١٠٤،9٣٨144،05299،٥٥٢في ١ يناير
109،010١١9،7٥١97،261٨٥،٦٤7محمل لل�صنة )اإي�صاح ٥(

التغير النا�صئ عن فقدان ال�صيطرة على 
---)51،239(ال�صركات التابعة

)٤١،١٤7()51،142()٤١،١٤7()51،142(مدفوع خالل ال�صنة

190،171١٨٣،٥٤٢190،171١٤٤،٠٥٢في ٣١ دي�صمبر
12 - ذمم دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى

-١٠9،٦٢٦ ١٠9،٦٢٦9٢7،7١٣ذمم تجارية دائنة
٦7،٠99٣9،٣٣٢٦7،٠99٣9،٣٣٢مكافاآت موظفين م�صتحقة الدفع

٢٥،٤٤٤٤٢٨،٤٠9٢٥،٤٤٤١9،١7٢اأر�صدة دائنة اأخرى

٢٠٢،١٦9١،٣9٥،٤٥٤٢٠٢،١٦9٥٨،٥٠٤

22 - اأطراف ذات عالقة

فيها  يتمتعون  التي  والموؤ�ص�صات  العليا  االإدارة  وموظفي  االإدارة  مجل�ش  واأع�صاء  الم�صاهمين  من  العالقة  ذات  االأطراف  تتكون 
بالقدرة على التحكم وممار�صة التاأثير ب�صورة فعالة على القرارات المالية والت�صغيلية )اأطراف ذات عالقة اأخرى(. 

وب�صرف النظر عن التعامل مع الهيئة ، تقوم ال�صركة اأي�صًا بالدخول في معامالت في �صياق االعمال العادية مع االأطراف ذات 
العالقة االأخرى التي يتم التحكم بها من قبل الحكومة. كانت المعامالت مع االأطراف ذات العالقة على النحو التالي:

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإيرادات محققة من الهيئة العامة للمناطق 
3،347،404٣،7٥٨،٤٨٤3،347،404٣،7٥٨،٤٨٤االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة

تكاليف تكبدتها الهيئة العامة للمناطق 
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة بالنيابة 

عن المجموعة
132،000١،٤٢٤،١٤٨132،000١،٤٢٤،١٤٨

11،576١9،٥٠٠8،850١9،٥٠٠اأتعاب ح�صور جل�صات مجل�ش االإدارة

تطوير ٨٨

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



اأر�صدة نهاية ال�صنة النا�صئة عن بيع/�صراء الب�صائع والخدمات مدرجة �صمن الذمم المدينة التجارية واالأر�صدة المدينة االأخرى 
والذمم الدائنة على التوالي:

ال�شركةالمجموعة

2020٢٠١92020٢٠١9
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

ذمم تجارية مدينة من الهيئة العامة 
للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق 

الحرة
649،632٦٥٣،7٢٢649،632٦٥٣،7٢٢

649،632٦٥٣،7٢٢649،632٦٥٣،7٢٢

32 - ال�شريبة

 
تجري ال�صركة االأم و�صركتها التابعة عملياتها في المنطقة االإقت�صادية الخا�صة بالدقم. لذا، فاإن المجموعة معفاة من �صريبة 
رقم  ال�صلطاني  بالمر�صوم  ال�صادر  الدخل  وقانون �صريبة  ابريل ٢٠١٥   ٢٦ في  الموؤرخ  رقم ٢٠١٥/٢٣٦  القرار  بموجب  الدخل 

٢٠٠9/٢٨ والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة بتطبيقه.

42 - قرو�س الأجل

2020٢٠١9
ريال عمانيريال عماني

٥٢٥،٠٠٠-قرو�ش االجل 
)١٨٠،٠٠٠(-ناق�صا : الجزء الجاري من القر�ش الأجل

٣٤٥،٠٠٠-الجزء غير المتداول من القر�ش الأجل

42 - قرو�س الأجل )تابع(

يتم الح�صول على القر�ش الأجل ل�صركة تابعة من البنك المحلي لم�صنع الك�صارة الجديدة ويحمل معدل فائدة تجارية بن�صبة 
٦،٢٥٪ �صنوًيا وم�صمون مقابل وديعة الأجل بقيمة ٥٢٥،٠٠٠ ريال عماني رهن تجاري وت�صجيل م�صترك للم�صنع الذي تم اإن�صاوؤه. 
وحيث اأنه تم بيع ال�صركة التابعة خالل ال�صنة ، فاإنه ال يوجد التزام بقر�ش على المجموعة اأو ال�صركة كما في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠.

52- عقد اإيجار تمويلي

اأبرمت المجموعة ترتيبات تاأجير مع موؤ�ص�صة مالية لتاأجير ال�صيارات. تم خ�صم الحد االأدنى من مدفوعات االإيجار با�صتخدام 
معدل العائد الداخلي. ينتمي التزام عقد االإيجار هذا اإلى �صركة تابعة ، وبما اأنه تم بيع ال�صركة التابعة خالل ال�صنة ، فاإنه ال توجد 

التزامات اإيجار معلقة للمجموعة اأو ال�صركة كما في ٣١ دي�صمبر ٢٠٢٠.

٨9 تطوير 

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م



62- القيمة العادلة لالأ�شول واللتزامات المالية

تقارب القيمة العادلة لالأ�صول وااللتزامات المالية قيمتها الدفترية كما هو مو�صح في قائمة المركز المالي.

72- الرتباطات واللتزامات الطارئة

التي تم الدخول فيها في �صياق  التالية  ، لدى المجموعة االرتباطات وااللتزامات الطارئة  الم�صمولة بالتقرير  الفترة  في نهاية 
العمل العادي:

2020٢٠١9
ريال عمانيريال عماني

9٥،٠٠٠-التزامات راأ�صمالية
١٢،٢٢١-�صمانات بنكية

-١٠7،٢٢١
82- اأثر تف�شي جائحة فيرو�س كورونا )كوفيد-91(

تاأثيرًا  لهم  يكن  لم   ، الجائحة  اأثر هذه  لل�صيطرة على  الحكومة  اتخذتها  التي  والتدابير  تف�صي فيرو�ش كورونا )كوفيد ١9(  اإن 
جوهريًا على بيئة عمل المجموعة ومركزها المالي. تراقب المجموعة عن كثب تاأثير التطورات على االأعمال وقد اتخذت بع�ش 
اليقين،  عدم  من  كبيرة  لم�صتويات  يخ�صع  الفيرو�ش  تف�صي  تاأثير  فاإن  االأحداث،  تطور  ل�صرعة  ونظًرا  االحترازية.  االإجراءات 

باالإ�صافة اإلى نطاق كامل من التاأثيرات المحتملة غير المعلومة.

92- اإعتماد القوائم المالية الموحدة

تم اإعتماد القوائم المالية الموحدة و�صرحة باإ�صدارها بتاريخ ٢٣ مار�ش ٢٠٢١.

تطوير 9٠

شركة ُعمان لتطوير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م


