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االستثمارات

· تحقيق العوائد
· درا�سات الجدوى
· ال�شراكة مع الم�ستثمرين
لتمكينهم من اال�ستثمار المريح
·	�إدارة اال�ستثمارات في
ال�شركات باحترافية عالية
· تنويع اال�ستثمارات

نبذة عن
الشركة
ت�أ�س�ست �شركة عمان لتطوير المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم (تطوير) في عام  ، 2014وهي
�شركة مملوكة بالكامل من قبل الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة .يبلغ
ر�أ�س المال الم�صرح به لل�شركة  7ماليين ريال عماني ويبلغ ر�أ�سمال ال�شركة المدفوع  3.5مليون
ريال عماني.

األهداف

�أن�شئت "تطوير" لدعم �أعمال الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة في تطوير
المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم عن طريق �إدارة م�شاريع البنية الأ�سا�سية ،و�إدارة وت�شغيل
الأ�صول والمرافق بكفاءة عالية ،وجذب اال�ستثمارات وتمكين الم�ستثمرين.

إدارة المشاريع

الإ�شراف على تنفيذ الم�شاريع والبنية الأ�سا�سية في المنطقة من قبل الهيئة االقت�صادية
الخا�صة بالدقم .

إدارة األصول والمرافق العامة

�إدارة وت�شغيل مختلف الأ�صول والمرافق في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم ،والحر�ص على
الكفاءة الت�شغيلية ،وااللتزام بالجودة والمحافظة علىال�صحة وال�سالمة والبيئة.

االستثمار

ت�شجيع وجذب اال�ستثمار �إلى الدقم من خالل م�شاركة الم�ستثمرين لتمكينهم من اال�ستثمار بكل
�سهولة في الدقم.

تطوير
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مجلس
اإلدارة
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الدكتور /را�شد بن علي البلو�شي
رئي�س مجل�س الإدارة

ال�شيخ� /صالح بن هالل المعولي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

(الع�ضو المنتدب� ،شركة �إ�سكان عمان لال�ستثمار �ش.م.ع.م)

(الرئي�س التنفيذي� ،صندوق تنمية الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة)

الفا�ضلة  /حميدة بنت حامد الها�شمي
ع�ضوة

الفا�ضل� /سليمان بن حمد الحارثي
ع�ضو

(مديرة الموازنة الإنمائية ،وزارة المالية)

(الرئي�س التنفيذي لبنك العز الإ�سالمي)

تطوير
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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نيابة عن مجل�س الإدارة ،ي�سعدني �أن �أقدم التقرير ال�سنوي
والبيانات المالية ل�شركة عمان لتطوير المنطقة االقت�صادية
الخا�صة بالدقم �ش.م.ع.م («تطوير») لل�سنة المنتهية في
 31دي�سمبر .2020

استراتيجية الشركة

�شهد عام � 2020إن�شاء الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية
الخا�صة والمناطق الحرة التي �آلت �إليها كافة المخ�ص�صات
والأ�صول والحقوق وااللتزامات والموجودات الخا�صة بهيئة
المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم ،ومن بينها �شركة
تطوير التي �أ�س�ستها الهيئة في عام  .٢٠١٤هذا وتلتزم
�شركة تطوير بتبني �إطار العمل اال�ستراتيجي للهيئة العامة
للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة ومواءمة
ا�ستراتيجيتها وخططها.
أعمال الشركة

كان �أداء ال�شركة جيدً ا في عام  2020حيث تم االنتهاء
في الوقت المنا�سب من الم�شاريع اال�ستراتيجية وم�شاريع
البنية الأ�سا�سية بنجاح من خالل تن�سيق وثيق للغاية مع
مختلف �أ�صحاب العالقه بما في ذلك الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة والجهات الحكومية
االخرى والمقاولين واال�ست�شاريين .وقد �أدى االهتمام
بالحفاظ على ال�سالمة قبل جميع الجوانب الأخرى
�إلى توفير بيئة عمل �آمنة و�صحية في الدقم .وفي قطاع
اال�ستثمارات� ،أكملت ال�شركة �أول مهمة ا�ستثمارية لها بعد
الت�أكد من تفعيل الأعمال في الدقم و� ً
أي�ضا تحقيق عوائد
منا�سبة للم�ساهمين.
إدارة المشاريع واألصول والمرافق العامة

تلعب ال�شركة دو ًرا �أ�سا�س ًيا في �ضمان بناء جميع م�شاريع
البنية الأ�سا�سية التابعة للهيئة العامة لتطوير المناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة في الدقم بكفاءة مع
التحكم في الوقت والجودة والتكلفة .هذا و�أكملت ال�شركة
جميع الم�شاريع الإ�ستراتيجية الكبرى خالل عام 2020
وي�سير العمل ب�شكل جيد في م�شاريع البنية الأ�سا�سية العامة
الأخرى مثل الطرق ومرافق ال�سدود والقنوات وما �إلى ذلك

من خالل تخطيطها الدقيق وجهودها الد�ؤوبة .وقد تغلبت
ال�شركة ب�شكل كبير على التحديات الداخلية والخارجية
في تنفيذ الم�شاريع .وهناك م�شاريع جديدة �سيتم تنفيذها
في ال�سنوات القادمة حيث �ستدعم ال�شركة الهيئة العامة
للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة في تخطيط
وت�صميم وبناء هذه الم�شاريع.

تدير ال�شركة مختلف الأ�صول والبنية الأ�سا�سية التابعة
لـلهيئة في الدقم من خالل �إدارة عمليات �آمنة وفعالة
للمن�ش�آت .قدمت ال�شركة ب�شكل منتظم مفاهيم المدينة
قدما،
الذكية في �إدارة الأ�صول والمرافق .مع الم�ضي ً
�ست�سعى ال�شركة جاهدة لجلب �أحدث التقنيات و�أف�ضل
ممار�سات �إدارة المرافق العالمية �إلى الدقم.
االستثمارات

ت�سعى ال�شركة �إلى لعب دور محفز لجذب اال�ستثمارات
في الدقم والعمل ك�شريك ا�ستثمار محلي للم�ستثمرين
والمطورين الآخرين لزيادة ثقتهم في م�شاريع التطوير التي
ت�شهدها الدقم.
�أكملت ال�شركة �أول ا�ستثمار لها في �أعمال المحاجر بعد
بيعها �إلى �شركة ا�ستراتيجية في قطاع التعدين مملوكة
لجهاز اال�ستثمار العماني .من خالل ذلك� ،أثبتت ال�شركة
نموذجها اال�ستثماري حيث تم �إن�شاء م�شروع تجاري مربح
في الدقم وحققت ال�شركة عوائد جيدة على المبلغ الم�ستثمر
في ال�شركة .تود �شركة تطوير تكرار مثل هذه التجارب مع
التركيز على تنفيذ الم�شاريع التطويرية في الدقم.
توا�صل ال�شركة ا�ستثمارها الثاني في مجال الأعمال
اللوج�ستية ،وت�شهد ال�شركة نم ًوا في الأعمال جن ًبا �إلى جنب
مع ارتفاع كبير في قيمة اال�ستثمار.
تطوير
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ومن جانب �آخر ي�سير العمل ب�شكل جيد في �سوق مواد البناء
الذي ت�ستثمر فيه ال�شركة ،ومن المتوقع ت�شغيله في عام
.2021

�أغتنم هذه الفر�صة لأ�شكر جميع موظفينا على م�ساهمتهم
الرائعة في تحقيق الأهداف الإ�ستراتيجية لل�شركة رغم
التحديات المختلفة.

ذراعا ا�ستثمار ًيا للهيئة العامة للمناطق االقت�صادية
ب�صفتها ً
الخا�صة والمناطق الحرة� ،ستوا�صل ال�شركة ا�ستك�شاف
المزيد من فر�ص اال�ستثمار والعمل عليها في عام .2021

حوكمة الشركة

الموارد البشرية

نومن ب�أن �أكبر قوة لدينا هي ر�أ�سمالنا الب�شري ،و�سنوا�صل
قدما في
تمكينهم وتدريبهم وتطويرهم بينما نم�ضي ً
خططنا لتطوير الدقم.

12

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

تدرك ال�شركة �أن ممار�سات حوكمة ال�شركات من الأمور
الجوهرية لحماية م�صالح الهيئة وجميع المتعاملين مع
ال�شركة .بد�أت ال�شركة في �إقامة هيكل متكامل لحوكمة
ال�شركة من خالل �إن�شاء لجان عمل م�ستقلة للتدقيق
والموظفين والمناق�صات .تعمل ال�شركة � ً
أي�ضا على و�ضع
�سيا�سات و�إجراءات تت�سم بال�شفافية ومف�صلة ل�ضمان
االمتثال للقوانين واللوائح ،وتقديم التوجيه التخاذ القرار،
وت�سهيل العمليات الداخلية.

كلمة شكر وامتنان

نيابة عن مجل�س الإدارة والهيئة الإدارية وجميع الموظفين،
�أود �أن �أعرب عن خال�ص امتناني لجاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق المعظم ،و�أدعو اهلل العلي القدير �أن ُينعم عليه
بطول العمر وال�صحة وال�سعادة لتحقيق المزيد من التقدم
واالزدهار لعماننا الحبيبة و�شعبها المخل�ص وقيادة البالد
لمزيد من التنمية والرخاء.
كما �أغتنم هذه الفر�صة لأعبر عن تقديري ال�صادق لمجل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة الذين يقدمون كل
دعم ممكن من �أجل م�ساعدة ال�شركة على تحقيق �أهدافها
والم�ضي قدما نحو االعتماد الذاتي.

كما �أنتهز هذه الفر�صة لأ�شكر الإدارة وجميع الموظفين
الذين كان لهم دور حيوي وهام في تحويل ر�ؤية ور�سالة
ال�شركة �إلى واقع ملمو�س على الأر�ض.

الدكتور /را�شد بن علي البلو�شي
رئي�س مجل�س الإدارة

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

13

كلمة
الرئيس التنفيذي

عاما ملي ًئا بالتحديات ب�سبب جائحة
كان عام ً 2020
كوفيد ،١٩-ولكن والحمد هلل �أ�صبح لدينا خبرة كبيرة
في �إدارة م�شاريع البنية الأ�سا�سية وم�شاريع الموانئ
اال�ستراتيجية ونطمح �إلى تقديم �أف�ضل الممار�سات الدولية
لإدارة الأ�صول لجعل الدقم في نهاية المطاف �صديقة للبيئة
ومدينة ذكية لال�ستثمار والعي�ش فيها.
كان عام  2020مثم ًرا من منظور اال�ستثمار � ً
أي�ضا؛ حيث قمنا
أرباحا نقدية قدرها
ببيع الأ�سهم في �شركتنا التابعة وحققنا � ً
 1.18مليون ريال عماني كما حققت اال�ستثمارات الأخرى
�أرباحا جيدة في ال�سنة المنتهية في دي�سمبر .2020
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الموارد البشرية

في "تطوير" ،ندرك �أهمية ر�أ�س المال الب�شري من �أ�صحاب
الخبرة والم�شهود لهم بااللتزام والحما�س الذاتي من
�أجل التطوير الم�ستمر في نجاح �أعمالنا ،ولذلك نوا�صل
اال�ستثمار في بناء قدراتنا الب�شرية من خالل توفير برامج
التدريب والتمكين وتعزيز الدور الوظيفي.
�أ�صبحت م�س�ألة تطوير المهارات �أحد اال�ستراتيجيات
الرئي�سية التي تنتهجها ال�شركة بهدف تعزيز قدرات الموارد
الب�شرية العاملة لديها لتح�سين القدرة التناف�سية للمنطقة
ونموها ،في المجاالت التي تعمل فيها ال�شركة.
الصحة والسالمة والبيئة

لدى �شركة تطوير مهمة وا�ضحة و�شفافة وهي و�ضع ال�صحة
وال�سالمة والبيئة على ر�أ�س القائمة �أثناء تنفيذ الم�شاريع ونتيجة

لذلك يتم تنفيذ م�شاريع البنية الأ�سا�سية الكبيرة دون �أي
حوادث م�ضيعة للوقت.

المسؤولية االجتماعية

تعاونت ال�شركة مع م�ؤ�س�سة توا�صل الخيرية التي تهدف �إلى
تقديم الدعم المالي وتمويل الم�شاريع ل�صالح المجتمعات
المحلية في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم ب�شكل
خا�ص ومحافظة الو�سطى ب�شكل عام لتعزيز التنمية
االقت�صادية واالجتماعية الم�ستدامة.
خالل العام� ،شاركت ال�شركة في العديد من الفعاليات
التي نظمتها الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة
والمناطق الحرة ،ودعمت فعاليات خيرية خالل �شهر
رم�ضان ورعت م�سابقات لكرة القدم وحمالت تنظيف
ال�شواطئ وما �إلى ذلك
�أما بالن�سبة للإدارة فنحن نقوم ب�أعمالنا االعتيادية ب�شكل
يومي وهناك بع�ض ال�صعوبات ب�سبب كوفيد 19 -وتوقف
الرحالت الجوية عدة �أ�شهر وتم تنقل الموظفين من و�إلى
الدقم بال�سيارات كما �ألغت ال�شركة بع�ض الفعاليات الهامة
مثل الحفل ال�سنوي وغيرها.

تم نقل جميع الموظفين من مدينة واجهة الدقم �إلى �سكن
�آخر لتقليل النفقات ،كما تم توفير �صالة �ألعاب ريا�ضية
لم�ساعدتهم على ممار�سة الريا�ضة وق�ضاء �أوقات ممتعة
بعد الدوام.

إدارة المشاريع

�شركة تطوير م�س�ؤولة عن الإ�شراف على جميع الم�شاريع
الإ�ستراتيجية وم�شاريع البنية الأ�سا�سية في المنطقة ،مثل
الم�شاريع المتعلقة بميناء الدقم ،ور�صيف المواد ال�سائلة
لم�صفاة الدقم ،وميناء ال�صيد البحري ،والطرق ،وال�سدود،
والمرافق� ،إلخ.
تم �إنجاز عدد من الم�شاريع الكبرى في عام  2020ومنها
الم�شاريع اال�ستراتيجية في ميناء الدقم مثل :المحطات
التجارية بالر�صيف التجاري ،والمباني ،والبوابات الخا�صة
بالميناء وممر الخدمات من م�صفاة الدقم �إلى الميناء،
ور�صيف المواد ال�سائلة بميناء الدقم ،والطرق التي تربط
الميناء بالم�صفاة ،والطرق الداخلية .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
هناك بع�ض الم�شاريع على و�شك االكتمال و�سيتم ت�سليمها
خالل الن�صف الأول من عام .2021
كما �أدى الإكمال الناجح لم�شاريع البنية الأ�سا�سية وت�سليمها
للم�ستخدمين المعنيين مثل م�صفاة الدقم وميناء الدقم
�إلى �إتاحة الفر�صة لأ�صحاب العالقة لإجراء المزيد من
التطوير للبنية الأ�سا�سية لكي ت�صبح الدقم موقع ًا رائد ًا في
عالم الأعمال.
وقد �أبدت �شركة تطوير اهتمام ًا بالغ ًا بمتطلبات الوقت
والتكلفة والجودة ،وفي الوقت نف�سه ،قامت ب�إعداد حلول
للتحديات غير المتوقعة التي قد تواجهها الم�شاريع مع االلتزام التام
ب�أمور ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
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إدارة األصول والمرافق العامة

تدير �شركة تطوير العديد من الأ�صول والمرافق العامة
داخل المنطقة من خالل �ضمان الوفرة والكفاءات الت�شغيلية
واالمتثال لنظام الجودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة.
كما تدير ال�شركة حال ًيا �أ�صول الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة في الدقم مثل
محطة معالجة ال�صرف ال�صحي في مدينة الدقم ،محطة
معالجة ال�صرف ال�صحي رقم  ،)IP4(4المبنى الرئي�سي،
الطرق وما �إلى ذلك .وقد اتخذت ال�شركة خطوات لتح�سين
م�ستويات الخدمة من خالل تقديم ت�سهيالت لإجراء
المكالمات الطارئة في الدقم و�ضمان توافر الموظفين في
مراكز الطوارئ على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.
م�ستفيدة من تجربتها ،كثفت �إدارة الأ�صول والمرافق العامة
دورها من خالل تولي المزيد من المهام بد ًال من اال�ستعانة
بم�صادر خارجية بهدف الو�صول �إلى �إدارة �أف�ضل للأ�صول،
وتقليل التكاليف الإجمالية للخدمة وبناء القدرات الب�شرية
الداخلية في مجال �إدارة المرافق.
كما تهدف ال�شركة �إلى خدمة زبائن �آخرين بخالف زبائن
الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق
الحرة لخدمة احتياجاتهم في �إدارة المرافق في الدقم.
و�سي�ؤدي ذلك �إلى تعزيز الإيرادات والربحية وجعل �إدارة
المرافق بمثابة قطاع �أعمال م�ستقل في ال�شركة .تهدف
ال�شركة � ً
أي�ضا �إلى جلب �أف�ضل ممار�سات ال�صناعة �إما عن
طريق البناء الذاتي للقدرات �أو التعاون مع ال�شركات ذات
الخبرة في هذا المجال .وتعمل ال�شركة � ً
أي�ضا على �إدخال
نظام �آلي لإدارة المرافق ( )CAFMلتوفير حلول �إدارة
المرافق في الدقم في الوقت المنا�سب وبطرق فعالة من
حيث التكلفة.
االستثمارات

ت�شارك ال�شركة بح�ص�ص �أقلية في عدد من الم�شاريع
اال�ستثمارية في الدقم والتي تعتبر عامل تمكين للدقم
وتكون م�ستدامة اقت�صاد ًيا ومال ًيا.
في عام  ،2020قامت ال�شركة ببيع وتحويل �أول ا�ستثمار
لها في محاجر الدقم بقيمة  1.879مليون ريال عماني
مقابل ا�ستثمارها الأ�صلي البالغ � 700ألف ريال عماني،
وبذلك �سجلت معدل نمو �سنوي مركب ممتاز بن�سبة ٪33
ال�ستثماراتها.
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�سجلت �إمداد اللوج�ستية � ً
أي�ضا نتائج �إيجابية لل�سنة المالية
 2020وتتطلع �إلى تو�سيع �أعمالها في ال�سنوات القادمة.
بد�أت ال�شركة ا�ستثمار ًا �آخر ،وهو �سوق المواد بالدقم وقد
بد�أت �أعمال البناء في هذا ال�سوق خالل العام الجاري .من
ناحية �أخرى ،تمت ت�صفية ا�ستثمار واحد في �شركة تابعة
وهي �شركة الدقم لال�ستثمار ال�سمكي وكانت هناك خ�سارة
قدرها � 15ألف ريال عماني.
تقوم ال�شركة � ً
أي�ضا با�ستك�شاف �إمكانات اال�ستثمار في
القطاعات الأخرى � ً
أي�ضا ،من خالل ح�ص�ص الأقلية ،لتكون
بمثابة محفز لال�ستثمار في الدقم.
نموذج التشغيل للشركة

خالل العام ،اتفقت ال�شركة مع الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة على ر�سوم متفق
عليها م�سب ًقا لإدارة الم�شروع وخدمات �إدارة المرافق .وهذا
ي�سمح لـ «تطوير» بالح�صول على عوائد قائمة على المخاطر
والمكاف�آت بالمقارنة مع مجرد العمل على نموذج التعوي�ض
عن التكلفة .عززت ال�شركة �أق�سام الدعم الخا�صة بها من
خالل �إن�شاء وظائف داخلية مثل المالية والموارد الب�شرية
والإدارة .تحاول ال�شركة با�ستمرار �إ�ضافة المزيد من
تدفقات الإيرادات من خالل الح�صول على عقود خدمة من
مختلف الزبائن في الدقم لإدارة الم�شاريع وخدمات �إدارة
المرافق.
النتائج المالية

يتم ا�ستالم الإيرادات الرئي�سية لل�شركة على �شكل ر�سوم
�إدارة من الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة
والمناطق الحرة .على �أ�سا�س موحد� ،سجلت ال�شركة
�إيراداتها و�أرباحها جن ًبا �إلى جنب مع �شركة محاجر الدقم
التابعة لها.
�أ .الإيرادات:
بلغت �إيرادات العام 3.39 .مليون ريال عماني (3.75
مليون ريال عماني  )2019على �أ�سا�س م�ستقل بينما بلغت
الإيرادات المجمعة 6.50 .مليون ريال عماني (7.95
مليون ريال عماني في عام .)2019

ب .الأرباح:
تم ت�سجيل �أرباح بقيمة  2.21مليون ريال عماني (� 224ألف
ريال عماني في عام  )2019على �أ�سا�س م�ستقل و 1.449
مليون ريال عماني ( 1.039مليون ريال عماني في عام
 )2019عند توحيد النفقات الر�أ�سمالية والأ�صول.
خالل العام كانت هناك �إ�ضافات على الأ�صول الثابتة بقيمة
� 94ألف ريال عماني .بلغ �صافي القيمة الدفترية للأ�صول
� 534ألف ريال عماني (� 467ألف ريال عماني في عام
. )2019
العام القادم

�ستقوم ال�شركة بتحديث خطة �أعمالها لل�سنوات الخم�س
القادمة والتي �ستتما�شى � ً
أي�ضا مع خطة العمل الخم�سية
للكيان الأم ،الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة
والمناطق الحرة.

ال�سلطان هيثم بن طارق المعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -على
ر�ؤيته وتوجيهاته وقيادته وال�شكر مو�صول لحكومة جاللة
ال�سلطان على دعمها الم�ستمر ل�شركتنا.
كما �أتوجه بجزيل ال�شكر �إلى رئي�س مجل�س الإدارة وجميع
�أع�ضاء مجل�س الإدارة على دعمهم وت�شجيعهم وتوجيههم
الم�ستمر �أثناء التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
كما ال يفوتني �أن �أ�شكر العاملين معي في الإدارة وكافة
موظفي ال�شركة على م�ساهمتهم القيمة في االرتقاء
بال�شركة �إلى �آفاق �أرحب.
في النهاية �أتوجه بال�شكر �إلى الكيان الأم ،الهيئة العامة
للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة ،وجميع
�أع�ضائها لدعمهم الم�ستمر لنا .و�أتقدم بجزيل ال�شكر
�أي�ض ًا �إلى �شركائنا المتعاونين معنا والمقاولين والموردين
ومقدمي الخدمات لدعمهم لنا في الوقت المنا�سب.

شكر وتقدير

بالنيابة عن مجل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها وموظفيها،
�أعرب عن خال�ص امتناني وعظيم �شكري وتقديري لجاللة

�سالم بن يا�سر ال�سليماني
الرئي�س التنفيذي
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األداء المالي
والتشغيلي
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األداء المالي

بلغت الإيرادات خالل العام 3.39 .مليون ريال عماني وبلغ الربح الت�شغيلي � 959ألف ريال عماني .زادت الأ�صول الثابتة لل�شركة
من � 467ألف �إلى � 534ألف ريال عماني ب�سبب الم�شتريات خالل العام .وزادت حقوق ملكية ال�شركة من  4.56مليون ريال عماني
�إلى  6.78مليون ريال عماني نتيجة الأرباح الت�شغيلية لل�سنة و� ً
أي�ضا الربح من بيع �أ�سهم في �شركات تابعة.
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻒ رﻳﺎل
٧٠٠٠
٦٠٠٠
٥٠٠٠
٤٠٠٠
٣٣٨٩

٣٧٥٨
٩٥٩

١٧٩

٥٣٤

٤٦٧

٥٥٧

١٤٢٢

١٠٠٠

٦٧٧٦

٢٠٠٠

٤٥٦٣

٣٠٠٠

٠
اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

اﻳﺮادات

اﺻﻮل
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
٢٠٢٠

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

٢٠١٩

الهيكل التنظيمي والموارد البشرية

تمتلك �شركة تطوير ثالثة قطاعات �أعمال �أ�سا�سية تب�شر بالخير في عام  2020مثل �إدارة الم�شاريع و�إدارة المرافق واال�ستثمار
جن ًبا �إلى جنب مع خدمات الدعم مثل �ش�ؤون ال�شركة ،والتي ت�شمل المالية والموارد الب�شرية والخدمات الم�شتركة.
الهيكل التنظمي لل�شركة
ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ا ﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﺸﺆون اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ا ﻋﻤﺎل

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻣﺴﺆول اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ا ﺻﻮل
واﻟﻤﺮاﻓﻖ

ﻣﺪﻳﺮ أول
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺒﻨﻴﺔ ا ﺳﺎﺳﻴﺔ
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الموارد البشرية

حددت �سيا�سة الموارد الب�شرية �إطا ًرا قو ًيا لإدارة القوى العاملة .تعتبر م�س�ألة تعزيز ثقافة الرعاية والثقة وال�سيا�سات الم�ؤ�س�سية
الأخرى مثل �سيا�سة البيئة وال�صحة وال�سالمة من الأمور الجوهرية في مكان العمل.
يو�ضح الجدول التالي العدد الإجمالي للموظفين كما في  31دي�سمبر  .2020في عام (2020كما هو مبين في الجدول � 1أدناه)،
بلغ �إجمالي القوى العاملة  46وبلغ م�ستوى التعمين  .٪84.8تقوم ال�شركة بتعيين موظفين خبراء على �أ�سا�س الجدول الزمني
للم�شروع من �إحدى �شركات الخدمات اال�ست�شارية الخارجية.
الجدول  :1تفا�صيل الموظفين
الق�سم
مكتب الرئي�س التنفيذي
�إدارة الم�شاريع
�إدارة المرافق
ال�صحة وال�سالمة والبيئة
الدعم الفني
اال�ستثمار
خدمات الم�ساندة
المالية
الموارد الب�شرية
منتدبون �إلى هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة
في الدقم
الإجمالي
الموظفون الخارجيون

2020
3
17
7
1
5
3
3
2
1

2019
2
23
5
1
2
2
3
2
2

4

3

46
11

45
3

التطوير

قامت ال�شركة ب�شكل تدريجي بت�شكيل فريق من المهنيين الملتزمين عبر مكاتبها الخا�صة بهند�سة الم�شاريع و�إدارة المرافق
واال�ستثمار وال�شركات .ركزت ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على تدريب وتطوير القوى العاملة كما تم تنفيذ برامج لبناء الكفاءات
لتطوير مهارات القيادة والإدارة وال�سالمة ومبادرات الم�شاركة المختلفة ل�ضمان مزيد من التحفيز والت�شجيع للموظفين وتوفير
بيئة عمل جيدة.
يو�ضح الجدول � 2أدناه البرامج التدريبية التي تم �إجرا�ؤها خالل العام بنا ًء على تحليل الحاجة �إلى التدريب.
الجدول  :٢البرامج التدريبية
الدورة التدريبية
معهد ال�صحة وال�سالمة المهنية
قيادة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
دورة التنفيذ اال�ستراتيجي
الإجمالي

التدريب
1
1
١

عدد الم�شاركين
14
10
٢

٣

٢٦

ب�سبب كوفيد ،19 -تم �إلغاء برامج التدريب وبالتالي تم �إجراء تدريبين فقط في نوفمبر ودي�سمبر .2020
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المسؤولية االجتماعية للشركة

تعاونت ال�شركة مع م�ؤ�س�سة توا�صل الخيرية التي تهدف �إلى تقديم الدعم المالي وتمويل الم�شاريع ل�صالح المجتمعات المحلية
في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم ب�شكل خا�ص ومحافظة الو�سطى ب�شكل عام لتعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية
الم�ستدامة.
خالل العام� ،شاركت ال�شركة في العديد من الفعاليات التي نظمتها الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة،
ودعم الفعاليات مثل حملة رم�ضان الخيرية ورعاية م�سابقات كرة القدم وحمالت تنظيف ال�شواطئ وما �إلى ذلك.
الصحة والسالمة والبيئة

نظرة عامة على الأداء:
ملخ�صا لما يقوم به ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،والغر�ض من ذلك ،والمخاطر الرئي�سية �أمام تحقيق
يقدم هذا الق�سم
ً
�أهدافنا ،و�أدائنا خالل العام.
بيان موجز عن ال�صحة وال�سالمة والبيئة:
يجب �أن ُن�شيد �أوال ب�أداء �أولئك الذين يعملون في ال�صحة وال�سالمة والبيئة والتزامهم بالحد من المخاطر وحماية النا�س والبيئة
و�إنقاذ الأرواح .ونحن فخورون بقيادة مجتمع مكر�س لدعم المبد�أ الأ�سا�سي القائل ب�أن الجميع ،بغ�ض النظر عن وظيفة كل منهم،
ي�ستحقون بيئة عمل �آمنة.
كان التركيز الرئي�سي خالل العام على تنفيذ معايير ال�صحة وال�سالمة والبيئة واتخاذ مبادرات للتغلب على الظروف التي �أوجدتها
جائحة كوفيد .19 -كما تم �إجراء ات�صاالت م�ستمرة مع الموظفين ومقاولي الباطن.
الجدول  :1م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لل�صحة وال�سالمة والبيئة
م�ؤ�شرات الأداء
الحوادث المميتة
الحوادث الم�ضيعة للوقت
عدد حوادث ال�سيارات

2019
0
0
0

2020
0
0
0

الجدول  :2التدريب على ال�صحة وال�سالمة والبيئة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

التفا�صيل
معهد ال�صحة وال�سالمة المهنية
قيادة ال�سالمة (�أوك�سيدنتال)
الوعي البيئي
قواعد ال�سالمة الكهربائية
الإ�سعافات الأولية والإنعا�ش القلبي الرئوي
المجل�س الوطني البريطاني المتحانات ال�صحة
وال�سالمة المهنية NEBOSH
التعامل مع الأخطار والمخاطر
الوعي البيئي
�إعداد تمرين �إخالء المبنى
مكافحة الحريق

عدد الم�شاركين ٢٠٢٠
14
10
-

عدد الم�شاركين 2019
7
4
4
2
2

-

7
4
1
13
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يعك�س هذا التقرير �أداء ال�شركة من خالل مجموعة وا�سعة من الأن�شطة التنظيمية على مدار
العام جنب ًا �إلى جنب مع بع�ض �إنجازاتنا الرئي�سية في عدد من المجاالت ،بما في ذلك:
•
•
•
•
•
•

القيادة والم�شاركة مع الآخرين لتح�سين ال�صحة وال�سالمة في مكان العمل.
توفير �إطار تنظيمي فعال.
ت�أمين �إدارة ومراقبة فعالة للمخاطر.
تقليل احتمالية وقوع حوادث كارثية منخف�ضة التكرار وعالية الت�أثير.
التطوير من خالل تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.
متابعة م�ستجدات فيرو�س كورونا.

تدريبات الموظفين على ال�صحة وال�سالمة والبيئة:

�ساعدت �إحدى الم�ؤ�س�سات التي لديها خبرة في هذا المجال وحدة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
لدينا في تقديم دورات تدريبية محددة لممثلي ال�صحة وال�سالمة والبيئة في مكتب ال�شركة
الرئي�سي بالدقم.
تقديم مكاف�آت تحفيزية:

ا�شتركت وحدة ال�صحة وال�سالمة والبيئة في ال�شركة مع �إحدى ال�شركات التي ت�شرف على
م�شاريع ال�شركة لت�شجيع وتحفيز الموظفين الذين يلتزمون بقواعد ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
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كوفيد :19-
تعاملت وحدة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ب�شكل فعال مع فيرو�س كورونا للحد من فر�ص انت�شار
العدوى بين الموظفين  ،وبهذا ال�صدد  ،تم �إجراء عزل م�ؤ�س�سي لبع�ض الموظفين الذين تم ت�أكيد
�إ�صابتهم بالفيرو�س مع المخالطين لهم ،كما تمت متابعة حاالتهم ح�سب جميع ال�شروط المطلوبة
وتوفير احتياجاتهم خالل فترة العزل.
متابعة الم�صابين بفيرو�س كورونا في مخيمات ال�شركة:

قدمت وحدة ال�صحة وال�سالمة والبيئة كل الم�ساعدة ،بما في ذلك الم�شورة والتوجيه لل�شركات
العاملة في الم�شاريع ،ومتابعتها من حين لآخر للحد من انت�شار الفيرو�س.
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ور�ش عمل:

نظمت وحدة ال�صحة وال�سالمة والبيئة حلقات عمل توعوية حول مفاهيم ال�صحة وال�سالمة
داخل وخارج ال�شركة.

24

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

م�ست�شفى ميداني:

جهزت وحدة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة
والمناطق الحرة ،الم�ست�شفى الميداني رقم  4للم�صابين بفيرو�س كورونا.
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إدارة
المشاريع

وف ًقا التفاقية �إدارة الم�شاريع مع الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة بالدقم ،ف�إن ال�شركة م�س�ؤولة عن
�إدارة وتنفيذ جميع الم�شاريع العامة والتنموية في المنطقة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم ،وخا�صة م�شاريع البنية الأ�سا�سية
اال�ستراتيجية التي تدعم اال�ستثمارات داخل المنطقة.
خالل عام � ،2020أكملت ال�شركة و�سلمت  3م�شاريع موانئ
ا�ستراتيجية ،هي :ممر الخدمة ،وم�شاريع الطرق الداخلية،
ومحطة فرعية لتوفير الطاقة في ر�صيف المواد ال�سائلة .تبلغ
التكلفة الإجمالية للم�شاريع المنجزة  163مليون ريال عماني.
يجري العمل في الوقت الحالي في تنفيذ الحزمة الثانية
والحزمة الثالثة من م�شاريع الميناء ،و�سلمت المباني �إلى
الم�ستخدم النهائي ـ ميناء الدقم.
تم ت�سليم م�شروع ر�صيف المواد ال�سائلة وال�سائبة �إلى م�صفاة
الدقم لتطوير الحزمة الثالثة من م�شاريع الهند�سة والتوريد
والبناء تحت �إ�شرافهم.
ممر الخدمة الذي ي�سهل الربط بين م�صفاة الدقم ومر�سى
المواد ال�سائلة لل�شحن المبا�شر لل�سفن التي ت�صل �إلى ميناء
الدقم.
تم االنتهاء من بناء �سد الجرف و�صاي في الربع الأول من عام
 .2020وتتمثل ميزة هذا الم�شروع في حماية مدينة الدقم من
العوا�صف ال�شديدة �أو الأعا�صير ،كما تم ربط مجرى ت�صريف
ال�سد بقناة ثالثية ليتم ت�صريف المياه من خاللها في بحر
العرب .تبلغ الطاقة الت�صميمية لكال ال�سدين  50مليون متر
مكعب وقد تم الت�أكد من ال�سعة التخزينية المعززة في �سبتمبر
 2019خالل الإع�صار الذي تعر�ضت له الدقم.
في عام  ،2020قامت ال�شركة ب�إدارة والإ�شراف على حوالي
م�شروعا منها حوالي  15م�شروع �إن�شاء و 6م�شاريع ت�صميم
21
ً
بتكلفة �إجمالية قدرها  977مليون ريال عماني.
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خالل الفترة من � 2015إلى � ،2020أنجزت ال�شركة  46م�شروع ًا منها حوالي  28م�شروع بناء
و 10م�شاريع ت�صميم و� 4أعمال ترابية و� 4أعمال �صيانة .تبلغ التكلفة الإجمالية للم�شاريع التي
تم الإ�شراف عليها حتى عام  2020مبلغ  522مليون ريال عماني .تبلغ تكلفة م�شاريع البناء
 498مليون ريال عماني مقارنة مع  19مليون ريال عماني لم�شاريع الخدمات اال�ست�شارية
و 3.9مليون ريال عماني لأعمال الحفر ،و 1.2مليون ريال عماني لم�شروع �صيانة.
تمكنت ال�شركة من الإ�شراف الداخلي على  7م�شاريع في عام  2020مما �ساهم في توفير
حوالي  12.4مليون ريال عماني وت�شمل قائمة هذه الم�شاريع طريق �أمان ،طريق المعار�ض،
محطة معالجة ال�صرف ال�صحي� ،شبكة المياه ،غرفة التخزين وال�صيانة ،وتركيب
المحطات الفرعية في ر�صيف المواد ال�سائلة والتحويلة الأنبوبية.
تجري الإدارة اجتماعات منتظمة مع جميع �أ�صحاب الم�صلحة في الم�شاريع واال�ست�شاريين
والمقاولين للت�أكد من �إنهاء الم�شاريع وفق الجدول الزمني المو�ضوع لإكمالها وكذلك تقديم
الدعم الفني من خالل فريقها الهند�سي ذي الخبرة .تقوم الإدارة � ً
أي�ضا بزيارة مواقع
الم�شاريع لمقابلة المقاول وحل م�شكالت الموقع الحرجة وغير المتوقعة وتخفيف ال�ضغط
والت�أكد من �إكمال الم�شاريع في الوقت المنا�سب.
تقدم �شركة تطوير دعم ًا كبير ًا لهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم فيما يتعلق
ب�إنهاء التحديات المتعلقة ببع�ض الم�شاريع التي تعتبر حا�سمة وتقوم كذلك بعمل تقرير
بالأوامر التغييرية والمطالبات والأمور المتنازع عليها بين اال�ست�شاريين والمقاولين و�ضمان
التو�صية �إلى ت�سوية مر�ضية بين الطرفين بما يتوافق مع �شروط العقد القيا�سية.
يقدم الجدول التالي ملخ�ص ًا عن الم�شاريع التي �أدارتها ال�شركة و�أ�شرفت عليها :
ملخ�ص الم�شاريع
مرحلة الم�شروع
قيد التنفيذ
في مرحلة المناق�صة
�إعداد م�ستند المناق�صة
م�شاريع تم �إكمالها ()2020-2016
الإجمالي
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م�شاريع الإن�شاء
10
2
2
39
53

الخدمات
اال�ست�شارية
14
1
0
7
22

الم�شاريع المنجزة في عام :٢٠٢٠
م�شاريع الت�صميم
العقد رقم 2014/20
ميناء الدقم الحزمة 7
العقد رقم 2017/79
الخدمات اال�ست�شارية

(الخدمات اال�ست�شارية لتعريف الم�شروع ،الر�سومات الأ�سا�سية من البداية
للنهاية والإ�شراف على الأر�صفة الجديدة للمواد ال�سائلة في ميناء الدقم)
الإ�شراف على بناء ممر مرافق الخدمة في م�صفاة الدقم

م�شاريع الإن�شاء

الحزمة )IP2( 2
ت�شييد الطرق والبنية الأ�سا�سية والمباني في الر�صيف التجاري ومناطق الت�شغيل
ت�شييد الطرق والبنية الأ�سا�سية والمباني في الر�صيف التجاري والبوابات ومنطقة
الحزمة )IP3( 3
التفتي�ش في ميناء الدقم
العقد رقم  2018/99ت�صميم وبناء طريق الخدمة في حي �أمان في الدقم
عقد الهند�سة والتوريد والبناء لممر الخدمة في م�صفاة الدقم �إلى ر�صيف المواد
العقد رقم 2017/80
ال�سائلة
العقد 2019/١١٤
�إن�شاء ع ّبارة وتحويلة HDPE
العقد رقم  ٢٠١٩/١١٣محطة محوالت فرعية لتوفير الطاقة لإنارة ال�شوارع في م�شروع ر�صيف المواد ال�سائلة
العقد رقم  ٢٠١٦ /٧٦بناء �سد جرف و�صاي للحماية من الفي�ضانات.

الم�شاريع اال�ست�شارية في عام :٢٠٢٠
م
الطرق
1
2

م�شاريع ا�ست�شارات جارية
العقد رقم  -٢٠١٣/1تقديم الخدمات اال�ست�شارية للت�صميم والإ�شراف على الطرق والبنية
الأ�سا�سية في مدينة الدقم – الحزمة الأولى
العقد رقم  2015/36تقديم الخدمات اال�ست�شارية للت�صميم والإ�شراف على الطرق رقم  1و5
و�أنظمة الت�صريف في ميناء الدقم

ميناء ال�صيد
العقد رقم  - 2016/70الخدمات اال�ست�شارية للبناء والإ�شراف على ميناء ال�صيد في الدقم
3
الر�صيف البي�ضاوي
الموانئ
العقد رقم - 2018/100تقديم الخدمات اال�ست�شارية لمراجعة الت�صميم وبناء الر�صيف البي�ضاوي
4
الجديد في ميناء الدقم
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قائمة بم�شاريع البناء قيد التنفيذ
م
الطرق
1
2
الميناء
3
ق�سم المرافق
٤
٥
٦

م�شاريع قيد التنفيذ
العقد رقم  - 2017/81ت�شييد الطرق  1و 5ونظام الت�صريف في ميناء الدقم
العقد رقم  - 2020/117م�شروع ازدواجية طريق ال�سلطان �سعيد بن تيمور (المقطع  32جنوب ًا)
العقد رقم � - 2016/٧٤إن�شاء ميناء ال�صيد (البحري و�أعمال الطرق المرتبطة به) في الدقم
العقد رقم  -2017/90مناق�صة م�شروع تو�سعة �شبكة توزيع المياه في المنطقة االقت�صادية الخا�صة في الدقم
العقد رقم  - 2019/105م�شروع �إنارة الطريق والت�شغيل وال�صيانة والبناء لغرفة التحكم  /المخزن
العقد رقم -2019/108ت�صميم وبناء محطة المعالجة في مدينة الدقم

م�شاريع في مرحلة المناق�صة:
م
1
م
2
3

م�شاريع ا�ست�شارية
-2018/07تقديم الخدمات اال�ست�شارية للت�صميم والإ�شراف على بناء المرافق ال�ساحلية والبنية الأ�سا�سية
المرتبطة بها في ميناء ال�صيد في الدقم
م�شاريع البناء
المناق�صة رقم -2019/02م�شروع ازدواجية طريق ال�سلطان �سعيد بن تيمور (المقطع  32جنوبا)
المناق�صة رقم  - 2019/4خدمات الهند�سة والتوريد والبناء للر�صيف متعدد الأغرا�ض في ميناء الدقم

مشاريع تطوير المنجزة في :2020

م�شاريع الميناء ،الحزمة الثانية� :إن�شاء الطرق والبنية الأ�سا�سية والمباني في المحطة التجارية ومناطق الت�شغيل.
تعد الحزمة الثانية من �أكبر م�شاريع البنية الأ�سا�سية في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم ،ويعتبر �إنجاز مثل هذه الم�شاريع
م�صدر فخر واعتزاز ل�شركة تطوير .قامت �شركة تطوير ب�صفتها الم�س�ؤولية عن �إدارة م�شروع بالدقم بت�سخير جميع القدرات
منذ البناء حتى االنتهاء من الم�شروع كما هو مخطط له وتنفيذه وف ًقا لذلك على الرغم من مواجهة العديد من التحديات .يمكن
القول بكل ثقة ب�أن تطوير قادرة على ا�ستكمال الم�شروع في الوقت المحدد وت�سليمه للم�ستخدم النهائي لمرحلة الت�شغيل.

م�شروع الميناء  -الحزمة الثانية
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لدى �شركة تطوير خبرة كبيرة في �أعمال المباني وقد
مبان �أخرى تم تنفيذها و�إنجازها ل�صالح
�أدارت م�شاريع ٍ
هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم.
م�شروع الميناء ،الحزمة الثالثة :ت�شييد الطرق والبنية
الأ�سا�سية والمباني في الر�صيف التجاري والبوابات
والمنطقة الحرة بميناء الدقم
تتكون الحزمة الثالثة من مرافق متكاملة لال�ستيراد
والت�صدير عبر ميناء الدقم� .ستعمل هذه الحزمة على
توفير الت�سهيالت للموردين والم�صدرين وي�شمل مجال
العمل العديد من المباني والمرافق في منطقة الر�صيف
التجاري قبل البوابات الرئي�سية التي تدخل من خاللها
ال�شاحنات �إلى محطة الحاويات والمحطات الأخرى على
الر�صيف التجاري.
يتكون مبنى المنطقة الواحدة من منطقتين :البوابة
ومنطقة ما قبل البوابة ومنطقة التفتي�ش .ت�شمل المنطقة
الأولى البوابة ومق�صورة الخروج والمدخل .تم بناء
المحطة الواحدة بهدف تنظيم التعامالت مع الم�ستوردين
والم�صدرين وم�ساعدتهم في �إتمام معامالتهم بكل �سهولة
وي�سر من خالل المحطة الواحدة في الميناء .ال تقت�صر
هذه المنطقة على البوابات ،بل تتكون � ً
أي�ضا من مبنى
مكاتب المرور ومبنى ت�سجيل ال�شاحنات ومباني الخدمات
الكهربائية الأخرى ومباني مكافحة الحرائق.
وت�أتي منطقة التفتي�ش �ضمن المنطقة الثانية ،وتقدم
ت�سهيالت لجمارك �شرطة عمان ال�سلطانية ،ووزارة ال�صحة،
ووزارة الزراعة والثروة ال�سمكية ،بالإ�ضافة �إلى مناطق
الفح�ص الأولي والأ�شعة ال�سينية ،والخدمات الكهربائية،
ومباني مكافحة الحرائق.

بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتكون هذه الحزمة من طرق بطول
 8كيلومترات ومقاطع عر�ضية مختلفة �إلى جانب جميع
الطرق الداخلية للو�صول �إلى المباني ومواقف ال�سيارات.
وي�شمل مجال العمل �أي�ضا تمهيد مواقف ال�سيارات لخدمة
جميع الأن�شطة وتركيب �إ�شارات المرور .ت�شمل �أعمال البنية
الأ�سا�سية �شبكة مياه ال�شرب ،و�شبكة مكافحة الحرائق،
و�شبكة ال�صرف ال�صحي ،وت�صريف مياه الأمطار،
ومحطات الرفع ،والأعمال الكهربائية ،واالت�صاالت ،و�إنارة
ال�شوارع وال�ساحات ،وال�سياج ،والبوابات الثانوية.
الحزمة الرابعة� :إن�شاء الطرق والبنية الأ�سا�سية و�أعمال
المباني بمنطقة الر�صيف الحكومي بميناء الدقم :في عام
� ،2019أكملت �شركة تطوير الر�صيف الحكومي في ميناء
الدقم .وهو قريب من الر�صيف التجاري ووظيفته توفير
المرافق الأمنية المهمة في ميناء الدقم ،وت�سهيل �إدارة
العمليات اللوج�ستية لعدد من الجهات الحكومية ،وله
دور وا�سع في تقديم الخدمات الأمنية للميناء والمنطقة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم.
يرتبط �إن�شاء الميناء بم�شاريع البنية الأ�سا�سية للميناء
الحكومي بما في ذلك ت�شييد مباني فرقة اليخوت ال�سلطانية
العمانية ،وقوات ال�سلطان الخا�صة ،والبحرية ال�سلطانية
العمانية ،وخفر ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية وغيرها
من المكاتب الإدارية وور�ش ال�صيانة.
بالإ�ضافة �إلى هذا الم�شروع ،ت�ضمنت الأعمال � ً
أي�ضا البنية
الأ�سا�سية ل�شبكة المرافق والطرق و�إ�شارات المرور وما �إلى
ذلك.
تم ت�سليم الم�شروع �إلى الجهات الحكومية المعنية ودخل
حيز الت�شغيل منذ الربع الثاني من عام .2019

م�شروع الميناء -الحزمة الثالثة
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م�شروع المواد ال�سائلة  -الحزمة ال�سابعة

ر�صيف المواد ال�سائلة:
�أ�صبح ميناء الدقم مركزً ا رئي�س ًيا لإعادة ال�شحن للمواد
ال�سائلة مما يجعل ميناء الدقم ميناء عبور يربط بين ال�شرق
والغرب حيث تم االنتهاء من جميع الحزم وبدء الت�شغيل من
قبل الم�ستخدم النهائي� ،أي �شركة ميناء الدقم.
يعتبر ر�صيف المواد ال�سائلة من المعالم الرئي�سية في الدقم
و�أحد الم�شاريع المميزة.
يتكون نطاق المرحلة الأولى من م�ساحة  79هكتا ًرا متاخمة
لحاجز الأمواج الثانوي بطول  4.6كم ،وقد تم تطويره
لبناء ر�صيف المواد ال�سائلة وال�سائبة ،وتم �إن�شاء مر�سى
الر�صيف المزدوج مع ملحقات و�أدوات المالحة البحرية.
كما تم ت�شييد جدار ر�صيف بطول  980مت ًرا تم تركيبه جن ًبا
�إلى جنب مع المر�سى والم�ساعدات المالحية ،وتم تعميق
حو�ض الميناء �إلى  18-مت ًرا وقناة االقتراب  19-مت ًرا،

م�شروع الميناء -الحزمة الثالثة
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ر�صيف المواد ال�سائلة المزدوج

وتم تنفيذ �أعمال التجريف واال�ست�صالح ،و�إن�شاء ر�صيف
مزدوج جديد للجزيرة .اكتمل الم�شروع على مرحلتين .تم
ت�سليم المرحلة الأولى الم�شروع في عام � 2019إلى �شركة
م�صفاة الدقم وتم ت�سليم المرحلة الثانية في الربع الثاني
من عام .2020
�ستلبي ال�سعة التخزينية المخطط لها في محطة ال�سوائل
ال�سائبة مجموعة متنوعة من المنتجات المكررة من
م�صفاة الدقم ونظام خطوط الأنابيب الممتد من الم�صفاة
�إلى الر�صيف �إلى التحميل المبا�شر لل�سفن.

االنتهاء من �سد وادي جرف و�سد وادي �صاي للحماية من
ال�سيول:
تبلغ ال�سعة التخزينية الم�صممة ل�سدود حماية الدقم  50مليون
متر مكعب من المياه .تم ت�صميم النظام لحماية الم�شاريع
الكبرى في المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم بما في ذلك
ميناء الدقم وم�صفاة الدقم وم�شاريع �أخرى � ً
أي�ضا.
يبلغ ارتفاع �سد وادي جرف حوالي  19.4مت ًرا ويبلغ طوله
 1600متر بينما يبلغ عر�ضه في القاعدة حوالي  100متر
ويزداد �سمكه حيث يرتفع �إلى � 8أمتار في النهاية .تبلغ
الطاقة التخزينية لبحيرتها  32.8مليون متر مكعب من
مياه الفي�ضانات والوادي .يبلغ ارتفاع �سد وادي �صاي 16.4
مت ًرا وطوله  3665مت ًرا وعر�ضه  100متر .ي�ستوعب ال�سد
حوالي  17مليون متر مكعب من المياه في حالة الجريان
ال�سطحي للوادي.
ممر الخدمة

ا�ستكمال ممر الخدمة بين م�صفاة التفريغ ور�صيف
المواد ال�سائلة وال�سائبة:
ا�ستكمال ممر خدمة ربط م�صفاة الدقم بر�صيف المواد
ال�سائلة وال�سائبة بميناء الدقم - .طول الممر  6.5كيلو متر
وعر�ضه  37.2متر .قام المتعاقدون من الباطن بم�صفاة
الدقم بتمديد الأنابيب التي ت�ضمنت عددًا من المرافق
الم�ستخدمة لنقل م�شتقات النفط ال�سائل �إلى وحدات
التخزين على ر�صيف ال�سوائل والمواد ال�سائبة.

تم �إثبات مقاومة ال�سدود الم�شيدة قبل اكتمالها في �سبتمبر
 ،2019حيث بلغ الإع�صار المداري هيكا مع كثافة هطول
الأمطار  119ملم.

ال�سدود في الدقم

ال�سدود في الدقم
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ا�ستكمال طريق خدمي بحي الأمان بالدقم:

مشاريع اإلنشاء قيد التنفيذ:

ت�شمل هذه االتفاقية خدمة و�صول طريق خدمي ل�شرطة
عمان ال�سلطانية ويتقاطع مع الطريق الرئي�سي «طريق
ال�سلطان قابو�س» الذي يربط مطار الدقم بالميناء.

ميناء ال�صيد

يبلغ �إجمالي طول الطريق  11كم مع وجود تقاطعات،
ودوارات ،وو�صلة طريق ت�صل �إلى قطع �أرا�ضي �أ�صحاب
ا لم�صلحة .
اكتمل الم�شروع في الوقت المحدد والآن في مرحلة الت�شغيل.

يقع ميناء ال�صيد في مكان مثالي بالقرب من منطقة
ال�صناعات الغذائية التي ت�شغل م�ساحة  7كيلومترات مربعة
م�صممة لتلبية االحتياجات الأ�سا�سية لال�ستثمارات المقرر
توطينها� .سيتم االنتهاء من بناء ميناء ال�صيد بحلول الربع
الثاني من عام  2021وبعدها يتم ت�شغيليه.
موا�صفات ميناء ال�صيد:
· �أعمال الطرق :ت�صميم و�إن�شاء طريق و�صول
( )TAR15من طريق الإ�سفلت الحالي �إلى منطقة
تطوير ال�صناعات ال�سمكية بطول  14.638،492م.
· �أعمال بحرية :بطول  2.2كم
 تلة ركام مت�صلة بال�شاطئ �شرق حاجز الأمواجبطول ٢٫١٦٤،٤٠م.
 تلة ركام مت�صلة بال�شاطئ غرب حاجز الأمواجبطول  ١٫٠٩٦،٧٠متر.
· كا�سر �أمواج ثانوي  :بطول  1٫1كم
�سيتم حماية كل من حواجز الأمواج من الخارج
بوا�سطة وحدات تدريع خر�سانية ™.Core-Loc
 م�ساحة الحو�ض  1٫126٫516م .2 م�ساحة اال�ست�صالح الداخلي  346.931م .2· الطول الإجمالي للأر�صفة البحرية بطول  1.2كم

طريق �أمان

ا�ستكمال �إن�شاء طريق الخدمة (و�صلة تمديد) بمعر�ض
الدقم:
يتكون م�شروع امتداد الطريق الخدمي بالمعر�ض من امتداد
طريق خدمى بطول  1.09كم بالطرف الجنوبي و1.77
كم بالطرف ال�شمالي� .سيكون الطول الكلي الممتد لطريق
الخدمة 2.86كم تقري ًبا من طريق خدمات مبنى المقر
الرئي�سي لهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم.
يخدم الطريق الم�شيد قطع �أرا�ضي مخ�ص�صة للم�ستثمرين
مبان قائمة جديدة بالقرب من مبنى المقر الرئي�سي
و�إن�شاء ٍ
لهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم.
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· عمق الميناء� 10 :أمتار
يخدم الميناء ال�صيادين المحليين و�سفن ال�صيد التجارية
و�سفن الموا�شي وال�سفن المخ�ص�صة لنقل المواد الغذائية.

ميناء ال�صيد ( بانتونات)

�إن�شاء الطرق رقم  1و 5و�أنظمة ال�صرف ال�صحي بميناء
الدقم:

�إليها بين م�صفاة الدقم وقرية النه�ضة ،والتي تعد موط ًنا
للعديد من العاملين في م�شروع الم�صفاة.

تم االنتهاء من الطرق ( )1و ( )5منذ عام 2019
وافتتاحهما �أمام حركة المرور .يعتبر كال الطريقين من
الم�شاريع الرئي�سية في المنطقة االقت�صادية الخا�صة
بالدقم حيث يربطان ميناء الدقم بم�صفاة الدقم والعديد
من الم�شاريع الإ�ستراتيجية الأخرى التي يتم تنفيذها في
مناطق ال�صناعات الثقيلة والمتو�سطة.

يبد�أ الطريق رقم ( )5من التقاطع الحالي الرابط بين
الطريقين ( )1و ( )6حتى ر�صيف المواد ال�سائلة وال�سائبة
بميناء الدقم.

بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يمثل الطريق ( )1و�صلة ي�سهل الو�صول

تم االنتهاء من �إن�شاء طريقين للخدمة يمتدان بطول 6.7
كيلومتر في دي�سمبر  .2020وت�شمل الأعمال الأخرى تركيب
م�صابيح  LEDجديدة وتنفيذ �أعمال تح�سين التربة و�إن�شاء
قنوات ت�صريف المياه ،والأعمال جارية حاليا في الم�شروع
و�سيتم االنتهاء منها بحلول الربع الثاني من عام .2021

ميناء ال�صيد
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م�شروع تو�سعة �شبكة توزيع المياه بالمنطقة االقت�صادية
الخا�صة بالدقم:
تم تنفيذ هذا الم�شروع بنظام عقد الهند�سة والتوريد
والبناء وي�شرف على الم�شروع �شركة تطويرب�صفتها مهند�س
مع فريق داخلي محترف.
ويهدف الم�شروع الذي تبلغ قيمته  2.3مليون ريال عماني
�إلى توفير المياه ال�صالحة لل�شرب لعدة مواقع وا�ستثمارات

قيد الإن�شاء والم�شاريع الم�ستقبلية في المنطقة االقت�صادية
الخا�صة بالدقم ،وال �سيما مناطق ال�صناعات الخفيفة
وال�صناعات الثقيلة وال�صناعات المتو�سطة والخفيفة
وحديقة ال�صخور.
تم االنتهاء من �شبكة �إمداد المياه بطول  17كم وت�سليمها
للهيئة العامة للكهرباء والمياه للبدء في مرحلة الت�شغيل
وت�سهيل ح�صول الم�ستثمرين على �إمدادات مياه ال�شرب.
يجري حاليا العمل في بناء خزان مياه مرتفع بحجم
 500م  40× 3متر ًا ،ومحطة �ضخ معززة ،وغرفة تحكم
ومن المنتظر �إكمال الأعمال الباقية بحلول الربع الثاني من
عام .2021
ت�صميم و�إن�شاء محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي
لمدينة الدقم:
يتم تنفيذ عقد بنظام الهند�سة والتوريد والبناء لت�صميم
وبناء محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي لمدينة الدقم.
تبلغ ال�سعة الإجمالية لمحطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي

تركيب �سدود مياه في محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي
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الجديدة  2500متر مكعب  /في اليوم والتي �سيتم بنا�ؤها
على مرحلة واحدة .ي�شمل نطاق الم�شروع بناء خزانات
العمليات ،كاملة مع المعدات الميكانيكية ،والكهرباء،
والأجهزة ،والأتمتة ،ونظام �سكادا.
موا�صفات محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي:
·
·

·
·

يتم تبني عملية المفاعل الدفعي المتتابع على �أربعة
خزانات لمعالجة المياه.
القدرة على ا�ستقبال  480م  / 3يوم من معالجة مياه
ال�صرف ال�صناعي (والتي �ستكون ب�شكل �أ�سا�سي من
مياه ال�صرف ال�صحي الم�ستخدمة في ال�صناعات
ال�سمكية) وباقي مياه ال�صرف ال�صحي عبارة عن مياه
�صرف �صحي منزلية.
خزان بتقنية .UASB
�سيتم الإنتهاء من محطة معالجة المياه بحلول الربع
الثاني من عام  ٢٠٢١و�ست�ستقبل مياه ال�صرف ال�صحي
من مدينة الدقم.

خزان بتقنية  UASBفي محطة معالجة مياه ال�صرف ال�صحي
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إدارة األصول
والمرافق
العامة
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تدير ال�شركة العديد من المرافق داخل المنطقة االقت�صادية
الخا�صة من خالل �ضمان الوفرة والكفاءات الت�شغيلية واالمتثال
لنظام الجودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة .تدير ال�شركة حال ًيا
�أ�صول المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم مثل محطة معالجة
مياه ال�صرف ال�صحي والمبنى الرئي�سي للهيئة والطرق وال�سدود
والقنوات و�إ�شارات ال�شوارع و�إ�شارات المرور وغيرها من الأ�صول
القادمة في الم�ستقبل.

ل�ضمان االت�صال المبا�شر مع الم�ستخدمين و�سرعة
اال�ستجابة الحتياجاتهم ،خ�ص�صت �شركة تطوير ً
خطا
�ساخ ًنا (رقم االت�صال المجاني  )80002222لتلقي جميع
�أنواع طلبات الخدمة المتعلقة بالبنية الأ�سا�سية والخدمات
العامة ،كما تعمل �شركة تطوير على �إدخال نظام �إدارة
المرافق بم�ساعدة الكمبيوتر ( )CAFMلتوفير حلول
�إدارة المرافق في الدقم في الوقت المنا�سب وبطرق فعالة
من حيث التكلفة.
�ست�ستمر �شركة تطوير في بذل الجهود الالزمة من �أجل
تح�سين معايير خدماتها ،وبنا ًء على ذلك ،فهي في طور
االرتباط بمقدمي الخدمات الرائدين لال�ستفادة من
خبراتهم عبر البلدان الأخرى وتطوير ممار�سات عمل قوية
لإدارة المرافق في الدقم.
بد�أت ال�شركة في ت�شغيل و�صيانة �أ�صول المنطقة االقت�صادية
الخا�صة بالدقم �أو ًال من خالل اال�ستفادة من موظفي
الإدارة الحاليين والنمو بثقة ويت�ضح ذلك ب�شكل جلي في
تح�سن معايير الأداء من حيث التوفير في الوقت والتكاليف
مقارنة بما كان عليه الو�ضع في ال�سابق عندما كان يتم
اال�ستعانة بم�صادر خارجية .تعتبر الوفورات في التكلفة
كبيرة بالن�سبة لهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم
ومع مرور الوقت واكت�ساب المزيد من الخبرة� ،ستزداد هذه
الوفورات في التكلفة.

كما تحر�ص الدائرة على �إدخال تقنية البرمجيات في �إدارة
وت�شغيل و�صيانة المرافق من خالل توفير المعدات والأجهزة
والبرامج التي ت�سهل العمليات.
عمليات التشغيل والصيانة لمبنى
المقر الرئيسي لهيئة المنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم

توفير الت�شغيل وال�صيانة والإ�شراف على جميع المعدات
بمبنى المقر الرئي�سي لهيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة
يوما في ال�سنة.
بالدقم على مدى � 24ساعة في اليوم وً 365
والحفاظ على �أداء جميع المعدات ب�شكل ممتاز وتحقيقه
�ضمن الحدود المحددة من قبل ال�شركة الم�صنعة الأ�صلية
لجميع المعدات ،واالمتثال للإر�شادات المن�صو�ص عليها
من قبل «العميل» (المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم).
صيانة الطرق بالدقم

ت�سابق �شركة تطوير الزمن وتبذل ق�صارى جهدها لكي
ت�صبح المزود النهائي لخدمات �إدارة المرافق الم�ستدامة
والقائمة على التكنولوجيا في جميع �أنحاء المنطقة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم وبما يلبي االحتياجات ويتجاوز
توقعات عمالئنا و�شركاء الأعمال و�أ�صحاب الم�صلحة
ا لآخرين.
·
·
·
·
·
·

�ضمان الت�شغيل الآمن للمن�ش�آت
تحقيق الأداء المطلوب (الوفرة ،الإنتاج) من المن�ش�آت
�ضمان �سالمة الأ�صول بالتكلفة المثلى
تقليل تكاليف الت�شغيل للأ�صول
جلب �أف�ضل ممار�سات �إدارة المرافق �إلى الدقم
اعتمادا�ستراتيجية منا�سبة لإدارة الأ�صول (ذاتية /
عن طريق طرف ثالث /االثنين مع ًا)

�صيانة وا�صالح كل من الطرق الحالية والقادمة .وهي ت�شمل
الطرق الرئي�سية وطرق الخدمة ،ومناطق وقوف ال�سيارات
بما في ذلك الطرق المعبدة وغير الممهدة ،والجزر،
والدوارات ،وتقاطعات المرور ،والممرات ،وحواجز
ال�سالمة ،وق�ضبان الحماية ،والحواجز ،وال�سال�سل،
والقنوات ،والم�صارف ،وفتحات التفتي�ش ،والأحوا�ض ،وما
�إلى ذلك على جوانب الطرق بمدينة الدقم.
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تشغيل وصيانة  ٢٠٠٠م  / 3يومي ًا من
محطات معالجة المياه بالدقم

الأ�صلية لمحطة معالجة المياه ،وبما يتوافق مع متطلبات
وزارة البلديات الإقليمية والبيئة ووف ًقا للمتطلبات والمبادئ
التوجيهية المن�صو�ص عليها من قبل "العميل" (المنطقة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم). .
إنارة طريق الدقم

توفير الت�شغيل وال�صيانة والإ�شراف على محطة معالجة
مياه ال�صرف ال�صحي ب�سعة  2000م  / 3يوم بالدقم على
يوما في ال�سنة .الحفاظ على
مدى � 24ساعة في اليوم وً 365
الأداء الممتاز للمحطة وتحقيق معايير النفايات ال�سائلة
المعالجة �ضمن الحدود المحددة من قبل ال�شركة الم�صنعة
الأ�صلية لمحطة معالجة المياه ،وبما يتوافق مع متطلبات
وزارة البلديات الإقليمية والبيئة ووف ًقا للمتطلبات والمبادئ
التوجيهية المن�صو�ص عليها من قبل «العميل» (المنطقة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم).
تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه
الصرف الصحي  IP4بالدقم

توفير الت�شغيل وال�صيانة والإ�شراف لمحطة معالجة مياه
ال�صرف ال�صحي ب�سعة  75م  / 3يوم بالدقم على مدى
يوما في ال�سنة .الحفاظ على
� 24ساعة في اليوم وً 365
الأداء الممتاز للمحطة وتحقيق معايير النفايات ال�سائلة
المعالجة �ضمن الحدود المحددة من قبل ال�شركة الم�صنعة
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تنطبق عمليات الت�شغيل وال�صيانة على طريق ال�سلطان
قابو�س ،وطريق المطار ،والطريق ال�سياحي ،وطريق �سعيد
بن تيمور ،وجميع طرق الميناء الحزمة الأولى ،وطريق
كروه ،والطريق الم�ؤدي �إلى مبنى �شرطة عمان ال�سلطانية،
وطريق خدمة مبنى المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم.
إشارات المرور

تبد�أ عمليات الت�شغيل وال�صيانة من نقطة عمود تغذية الجهد
المنخف�ض �إلى وحدة التحكم ،بما في ذلك على �سبيل المثال
ال الح�صر جميع التو�صيالت والكابالت و�أجهزة التحكم في
�إ�شارات المرور ور�ؤو�س الإ�شارة والأعمدة وما �إلى ذلك.

مخيم شاطئ الدقم

الإ�شراف على تنفيذ و�إن�شاء مخيم �شاطئ الدقم وتوفير
خدمات الت�شغيل وال�صيانة والإ�شراف على جميع مرافق
يوما
المخيم بالدقم على مدى � 24ساعة في اليوم وً 365
في ال�سنة.والحفاظ على الأداء المتميز لجميع المعدات
ومرافق المع�سكرات� ،ضمن الحدود المحددة من قبل
ال�شركة الم�صنعة الأ�صلية لجميع المعدات ،واالمتثال
للإر�شادات المن�صو�ص عليها من قبل العميل (المنطقة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم).
رصف الطرق الجديدة والمدخل

الإ�شراف على تجهيز وتمهيد الطرق والمداخل بما ي�سهل
على الم�ستثمرين الو�صول �إلى م�شاريعهم.
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االستثمارات

األهداف واالستثمارات

تتمثل �أهداف ال�شركة في العمل كمحفز لال�ستثمارات في الدقم .ويتم ذلك من
خالل ا�ستثمار �أ�سهم الأقلية والعمل ك�شريك ا�ستثمارات محلي لأ�سهم الأقلية في
م�شاريع في الدقم .كما ت�شارك ال�شركة في اال�ستثمار في الأعمال التي تعتبر عامل
تمكين وا�ستدامة اقت�صادية من �أجل زيادة القيمة الم�ساهمين على المدى الطويل.
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تتبنى تطوير منهج ًا يتما�شى مع الأهداف ال�شاملة للهيئة
العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة.
وت�شارك تطوير �أي�ض ًا في هذا المجال على �أ�سا�س نقاط
القوة في الم�شروع .ومن ناحية �أخرى ،تقوم ال�شركة بتطوير
الأعمال التجارية وت�سويقها للم�ستثمرين المحتملين الذين
يمكن �أن يح�ضروا لال�ستثمار في ال�سلطنة .ويقت�صر كل
ا�ستثمار تقوم به ال�شركة على ح�صة الأقلية ما لم يتطلب
الو�ضع غير ذلك .وتف�ضل تطوير تنفيذ فر�صة اال�ستثمار من
خالل �شركة تدار ب�شكل احترافي وم�ستقل.
وب�صفتها �شريك ًا في �أ�سهم الأقلية ،ف�إن تطوير تقوم بتقديم
الدعم لمطوري الم�شاريع مثل :
· م�ساعدة الم�ستثمرين على مختلف الم�ستويات مثل
اختيار الموقع ،ت�سجيل ال�شركة ،الح�صول على
الموافقات الالزمة.
· م�ساعدة الم�ستثمرين في الح�صول على �أموال الديون
من البنوك المحلية.
· اال�ستثمار في �أ�سهم الأقلية  -نقدا �أو بحقوق ت�أجير
الأرا�ضي.
· العمل على �إح�ضار ال�صناديق المحلية للم�شاركة من
خالل الأ�سهم � /أ�شباه الديون.
كما �ستقوم تطوير بتنفيذ تلك الم�شاريع المطلوبة لتحفيز
اال�ستثمارات في الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة
والمناطق الحرة والتي ال تحقق عوائد مالية �سريعة .ومع
ذلك ،قد ال تكون ال�شركات الخا�صة مهتمة بتطوير مثل هذه
الم�شاريع ،ولكن �إذا كانت هذه الم�شاريع �ضرورية لتحفيز
اال�ستثمارات الأخرى �أو كانت مطلوبة لتعزيز القيمة للدقم،

ف�إنه ب�إمكان تطوير تنفيذ تلك الم�شاريع  .ويمكن لل�شركة
�إن�شاء تلك الم�شاريع والتخلي  /التخفيف في مرحلة الحقة.
وبالن�سبة لمثل هذه الم�شاريع ،ف�إن ال�شركة تتطلب دعما
�إ�ضافيا للأ�سهم  /تمويل النق�ص الناتج.
وعندما يتم اال�ستثمار� ،ستتم مراقبته والنظر فيه �أي�ضا
لمعرفة �إمكانية التخفيف �أو الخروج في الوقت المنا�سب.
وتعتمد ال�شركة حاليا فقط على حقوق الملكية التي ت�شترك
فيها الم�ؤ�س�سة الأم وهي الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية
الخا�صة والمناطق الحرة .ومقابل ر�أ�س المال الم�صرح به
وهو  7ماليين ريال عماني ،لدى ال�شركة ر�أ�س مال مدفوع
يبلغ  3.5مليون ريال عماني.
وفي الم�ستقبل ،وباالعتماد على المتطلبات ،يمكن جلب
ر�أ�س مال �إ�ضافي �إلى ال�شركة من خالل ا�ستثماراتها في
م�شاريع مختلفة .و�ستقوم ال�شركة بتقييم اختيارات زيادة
ر�أ�س المال من م�صادر �أخرى بما في ذلك الم�ستثمرين
الآخرين �أو اال�ستدانه من ال�شركة الأم �أو جهات الإقرا�ض
الأخرى وغيرها .كما �ستقوم ال�شركة باكت�شاف الطرق
لال�ستثمار بدال من حق الإنتفاع والر�سوم الأخرى التي
�ستجمعها الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة
والمناطق الحرة من م�ستخدمي المنطقة االقت�صادية .كما
�أن الأرباح الناتجة عن اال�ستثمارات والأموال المح�صلة من
بيع جزء من /كل الأ�سهم �ست�صبح �أي�ضا م�صدرا لتمويل
اال�ستثمارات الجديدة.
وتعتزم ال�شركة في الم�ستقبل القريب �إن�شاء �صناديق تركز
على اال�ستثمارات في الدقم .ومن �ش�أن هذه ال�صناديق �أن
تكون بمثابة ج�سر بين مطوري الم�شاريع من ناحية وهيئات
ال�صناديق  ،من ناحية �أخرى.
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االستثمارات ( الجارية)

محاجر الدقم �ش.م.ع.م:
بد�أ ا�ستثمار تطوير في �شركة محاجر الدقم �ش.م.ع.م في
عام  ،2017جنب ًا �إلى جنب مع �شركات المجتمع المحلي
الأخرى في الدقم .وبد�أت ال�شركة عملياتها التجارية في
عام  2017باالعتماد على معدات م�ست�أجرة ،ثم نمت بنجاح
على مدى فترة ق�صيرة من الزمن لتحقق �إيرادات بلغت
 ٣٫١مليون ريال عماني في عام  2020و�أرباح �صافية بلغت
� 469ألف ريال عماني.
وبينما كانت ال�شركة تدار من قبل �إدارتها المهنية الم�ستقلة
خالل ال�سنوات الثالثة الما�ضية� ،إال �أن تطوير قامت
بدعم ن�شاط ال�شركة لتحقيق النمو والإمكانات الحقيقية
المطلوبة ،حيث قامت تطوير ب�سد فجوة الأ�سهم وقت
الت�أ�سي�س ،و�شجعت عمليات ال�شركة التجارية من خالل
معدات م�ست�أجرة بهدف ت�شغيل الك�سارة الثابتة .وقد �أتاح
ذلك لل�شركة تحقيق �إيرادات و�أرباح جيدة خالل الإثني
ع�شر �شهر ًا الأولى من العمليات .كما �أدت المراقبة التامة
والدعم الكبير والم�ستمر لل�شركة �إلى ت�أ�سي�س حوكمة
جيدة وتمكينها من توطيد مكانتها ك�شركة رائدة في مجال
وعمان .والآن ،توا�صل
المحاجر في المنطقة الو�سطى ُ
ال�شركة رحلتها في ا�ستغالل الفر�ص المتاحة ال�ستك�شاف
�إمكانيات الت�سويق التجاري للمعادن في الدقم.
في  31دي�سمبر  ،2020وتما�شي ًا مع اال�ستراتيجية الحكومية،
قامت تطوير ببيع ح�صتها البالغة  %70في ال�شركة �إلى
�شركة تنمية معادن ُعمان التي تم ت�أ�سي�سها م�ؤخر ًا لتكون
�شركة حكومية رائدة تمار�س �أن�شطة التعدين ومعالجة
المعادن .وتمكنت �شركة تطوير لال�ستثمارات من تحقيق
معدل نمو �سنوي مركب جيد بلغ  %33خالل �أول دورة
ا�ستثمارية مكتملة في محاجر الدقم �ش.م.ع.م.

�إخالء الم�س�ؤولية :ال تتحمل الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة �أية م�س�ؤولية
بخ�صو�ص النتائج المترتبة على �أية �إجراءات يتم اتخاذها
على �أ�سا�س المعلومات الواردة في هذا المو�ضوع و�أي ملف
يتم �إحالته بهذا الخ�صو�ص ،وال تتحمل الم�س�ؤولية بخ�صو�ص
دقة وكفاية واكتمال و�صحة �أية مواد واردة هنا .كما �أنها
تخلي م�س�ؤوليتها بخ�صو�ص �أية �أخطاء �أو �سهو بتعلق بهذه
المعلومات والمواد.
�إمداد اللوج�ستية �ش.م.ع.م:
وقد دخلت ال�شركة في �شراكة مع �صندوق تقاعد وزارة
الدفاع وميناء �شركة الدقم �ش.م.ع.م لإن�شاء �شركة لوج�ستية
لتقديم الخدمات اللوج�ستية في منطقة الدقم .وقد �شاركت
ال�شركة بمبلغ  ٥٧٫٠٠٠ريال عماني للح�صول على ح�صة
�أقلية من الأ�سهم بن�سبة  .٪15وقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية
م�ساهمة مع م�ساهمين �آخرين في مار�س .٢٠١٨
�إمداد اللوج�ستية هي م�شروع مربح ،يخدم حاليا عميل
واحد كبير وقد ح�صلت ال�شركة بالفعل على ت�أكيد لتو�سيع
الخدمات من نف�س ذلك العميل لت�صبح �أكبر .كما تجري
مناق�شات مع عمالء �أجانب �آخرين لإقامة قواعد لوج�ستية
لهم في الدقم.
استثمارات (قيد التنفيذ)

�شركة �سوق مواد الدقم �ش.م.ع.م:
قررت �شركة تطوير الدخول في �شراكة مع مطور �صيني
و�صندوق عماني محلي لت�أ�سي�س �شركة لإن�شاء �سوق لمواد

44

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

البناء ليكون مركزً ا ل�سلطنة عمان ودول مجل�س التعاون
الخليجي الأخرى .ا�ستثمرت ال�شركة � 440ألف ريال عماني
لح�صة �أقلية بن�سبة .٪15
�سي�شمل الم�شروع �إن�شاء مرافق التخزين والمعالجة
والتخزين للم�ستخدمين الذين �سيقومون بت�سويق وبيع
منتجات مواد البناء من هذه الوجهة �إلى عمالء مختلفين
في �سلطنة عمان والدول المجاورة الأخرى� .سيغطي
الم�شروع الإجمالي  163430مت ًرا مرب ًعا ،ومع ذلك ،في
المرحلة الأولى� ،سيتم تطوير الم�شروع على م�ساحة 71809
مت ًرا مرب ًعا من الأر�ض لتوفير م�ستودعات ( 8٫150مت ًرا
مرب ًعا) ،ومخز ًنا ( 4838مت ًرا مرب ًعا) و�صاالت عر�ض
( 16٫868مت ًرا مرب ًعا).
نجح �سوق المواد بالدقم ،في دي�سمبر  ،2019في االنتهاء
من ت�أمين القرو�ض المطلوبة لتمويل الم�شروع بم�ساعدة
بنك محلي .دعمت «تطوير» ال�شركة ب�شكل فعال لتحقيق
�إغالقها المالي .دفع الم�ساهمون حقوق الملكية المطلوبة
بالكامل في الم�شروع .وقد تم تعيين المقاول حيث بد�أ
العمل في �إن�شائه في �أوائل عام .٢٠٢٠
كما تقدم �شركة تطوير خدماتها �إلى هذا الم�شروع كم�ست�شار
لإدارة الم�شروع والإ�شراف خالل مرحلة البناء.
م�شروع بناء مجمع �سكني:

االستثمارات (الفرص المحتملة)

تدر�س ال�شركة العديد من الفر�ص اال�ستثمارية الأخرى
في مجال خدمات المرافق مثل حل التخزين اللوجي�ستي،
وتطوير منطقة ال�صيد ،والمواد الكيميائية ،وتجارة
التجزئة ،وتطوير منطقة المطار وما �إلى ذلك ،قد ال
تتحقق جميع الفر�ص مع قرار اال�ستثمار النهائي ،ومع
ذلك ،ف�إن ال�شركة �ستتخذ قرارها بناء على توفر العوامل
الممكنة لال�ستفادة من الفر�صة اال�ستثمارية في تطوير
المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم والجدوى االقت�صادية
لال�ستثمار.

تدر�س تطوير حالي ًا م�شروع ًا يتمثل في �إمكانية �إن�شاء مجمع
�سكني يخدم الموظفين والقاطنين في الدقم ،مما يعتبر
خطوة نحو بناء مجتمع ي�ستمتع فيه القاطنون بق�ضاء
�أوقات طيبة ،بعد انتهاء �ساعات العمل ،في �أجواء مفعمة
بالراحة والهدوء وال�صفاء.
ولهذا الغر�ض� ،ستقوم تطوير بدعوة �شركات القطاع الخا�ص
وخا�صة �شركات التطوير العقاري الكبرى في ال�سلطنة
للم�شاركة في �إنجاز هذا الم�شروع وذلك من خالل تقديم
مقترحات لال�ستثمار .كما �ستقوم تطوير بتحديد ح�صة
�أقلية في هذا الم�شروع ل�شركات المجتمع المحلي الكائنة
في منطقة الو�سطى.
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حوكمة
الشركة

فلسفة الشركة

يتكون �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة من �أع�ضاء م�ستقلين وغير تنفيذيين
وتتما�شى مهامهم وواجباتهم مع �أحكام قانون ال�شركات التجارية
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .وقام مجل�س الإدارة بت�شكيل لجنة التدقيق
واللجنة التنفيذية.
قامت ال�شركة ب�إعداد الئحة خا�صة لتنظيم �أعمالها الداخلية وعالقاتها
العادية مع الأطراف ذات العالقة ح�سب الأ�سلوب المعتاد.
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مجلس اإلدارة

تكوين المجل�س
يت�ألف مجل�س الإدارة من � 5أع�ضاء تم تعيينهم جميع ًا من
قبل الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق
الحرة.
�أع�ضاء مجل�س الإدارة
فيما يلي تفا�صيل �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة الذين
ي�شغلون منا�صبهم كما في  31دي�سمبر  2020وع�ضويتهم في
مجال�س �إدارة ال�شركات الأخرى في �سلطنة عمان:
الجدول  :5مجل�س الإدارة
الدكتور /را�شد بن علي البلو�شي
رئي�س مجل�س الإدارة
(الع�ضو المنتدب� ،شركة �إ�سكان عمان لال�ستثمار �ش.م.ع.م)
· تم تر�شيحه من قبل الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة.
· ع�ضو غير تنفيذي  /م�ستقل.
· رئي�س مجال�س �أخرى 2 -
· ع�ضو مجال�س �أخرى 4 -
· ع�ضو لجنة �أخرى 2 -
ال�شيخ � /صالح بن هالل المعولي
ع�ضو
(الرئي�س التنفيذي� ،صندوق تنمية الم�شاريع ال�صغيرة
والمتو�سطة)
· تم تر�شيحه من قبل وزارة التجارة
وال�صناعة.
· ع�ضو غير تنفيذي  /م�ستقل.
· رئي�س مجال�س �أخرى -ال �شيء
· ع�ضو مجال�س �أخرى 4-
· ع�ضو لجنة �أخرى ٢ -

الفا�ضل � /سليمان بن حمد الحارثي
ع�ضو
(الرئي�س التنفيذي لبنك العز الإ�سالمي)
· تم تر�شيحه من قبل الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة
· ع�ضو غير تنفيذي  /م�ستقل.
· رئي�س مجال�س �أخرى 1-
· ع�ضو مجال�س �أخرى 1-
· ع�ضو لجنة �أخرى 3 -
الفا�ضلة  /حميدة بنت حامد الها�شمي
ع�ضوة
(مديرة تخ�صي�ص ميزانيات التنمية -وزارة المالية)
· تم تر�شيحها من قبل وزارة المالية.
· ع�ضوة غير تنفيذية  /م�ستقلة.
· رئي�سة مجال�س �أخرى -ال �شيء
· ع�ضوة في مجال�س �أخرى -ال �شيء
· ع�ضوة لجنة �أخرى 4-
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يو�ضح الجدول � ١أدناه اجتماعات مجل�س الإدارة والح�ضور في االجتماعات المختلفة خالل عام 2020
الجدول  :١اجتماعات مجل�س الإدارة وح�ضور الأع�ضاء
الوظيفة

اال�سم

اجتماعات
الجمعية
العمومية
ال�سنوية
2020/3/29

200/3/16

2020/7/5

نعم

نعم

نعم

معالي يحيى
رئي�س مجل�س الإدارة
بن �سعيد الجابري حتى 2020/7/22
رئي�س مجل�س الإدارة
الدكتور �إ�سماعيل
من  2020/7/22غير منطبق
البلو�شي
�إلى 2020/12/9
الدكتور را�شد بن علي رئي�س مجل�س الإدارة
ال
البلو�شي
من 2020/12/9
ال�شيخ �صالح بن هالل نائب رئي�س مجل�س
ال
المعولي
الإدارة
�سليمان بن حمد
ال
ع�ضو
الحارثي
حميدة بنت حامد
ال
ع�ضو
الها�شمي

مجل�س الإدارة
2021/1/12 2020/10/8
غير منطبق

غير منطبق

نعم

غير منطبق

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

غير منطبق غير منطبق

لجنة التدقيق

�أ -االخت�صا�صات:
قام مجل�س الإدارة بت�شكيل لجنة التدقيق بموجب العقد الت�أ�سي�سي وت�شمل اخت�صا�صاتها كافة الأمور المحددة بموجب العقد
الت�أ�سي�سي لل�شركة.
ب -ت�شكيل لجنة التدقيق:
تت�ألف لجنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء م�ستقلين وغير تنفيذيين في ال�شركة ويو�ضح الجدول � ٢أدناه تفا�صيل االجتماعات والح�ضور:
الجدول  :٢اجتماعات لجنة التدقيق
اال�سم

الوظيفة

ال�شيخ �صالح بن هالل المعولي
�سليمان بن حمد الحارثي
حميدة بنت حامد البلو�شي

رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضوة

التاريخ
2020/10/6 2020/7/5 2020/3/15
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال
نعم
ال

2021/1/12
نعم
نعم
نعم

اللجنة التنفيذية:

�أ .ال�شروط المرجعية:
قام مجل�س الإدارة بت�شكيل اللجنة التنفيذية وف ًقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وت�شمل اخت�صا�صاتها جميع الم�سائل المحددة بموجب
هذا النظام.
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ت�شكيل اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة �أع�ضاء م�ستقلين وغير تنفيذيين لل�شركة ويو�ضح الجدول � ٣أدناه تفا�صيل االجتماعات والح�ضور:
الجدول  :٣اجتماعات اللجنة التنفيذية
اال�سم

الوظيفة

�سليمان بن حمد الحارثي
الدكتور را�شد بن علي البلو�شي
حميدة بنت حامد الها�شمي

رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضوة

2020/3/15
نعم
نعم
غير منطبق

التاريخ
2020/9/28 2020/6/٢٨
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

2020/12/27
نعم
نعم
ال

اللجان األخرى

تجتمع لجنة المناق�صات الداخلية ولجنة الموارد الب�شرية عندما يكون هناك حاجة الجتماعها وفي بع�ض الأحيان تتم الموافقة على الأمور العاجلة
عن طريق �إر�سال تعاميم.
بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة

خالل العام ،دفعت ال�شركة  8،850ريال عماني ( 19،500 :2019ريال عماني) كبدالت ح�ضور لأع�ضاء مجل�س الإدارة.
حاالت عدم االلتزام

لم يتم فر�ض �أي عقوبة �أو قيود على ال�شركة من قبل �سوق م�سقط للأوراق المالية  /الهيئة العامة ل�سوق المال �أو وزارة التجارة
وال�صناعة ب�ش�أن �أي م�س�ألة تتعلق ب�سوق ر�أ�س المال خالل العام.
التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تحافظ ال�شركة على ات�صال وثيق مع الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة ،الم�ساهم الرئي�سي والمنطقة
االقت�صادية الخا�صة بالدقم ب�ش�أن مختلف المبادرات اال�ستراتيجية وق�ضايا ال�سيا�سات .حيث يتم مراجعة الأداء المالي والت�شغيلي
لل�شركة بانتظام من خالل تقديم تقارير �شهرية �إلى اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق .كما يتم �إر�سال التقرير ال�سنوي لل�شركة
�إلى الم�ساهمين.
توزيعات حصص رأس المال

ر�أ�س مال ال�شركة هو 3،500،000 .ريال عماني .كما في  31دي�سمبر  ،2020كانت الأ�سهم على النحو التالي:
الجدول  :9توزيع الم�ساهمة
الم�ساهمون
الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة
�إجمالي �أ�سهم ر�أ�س المال

ن�سبة الم�ساهمة
%
ريال عماني
100
3٫500٫000
100
3٫500٫000

المدققون القانونيون

كان مكتب كي بي �إم جي هو مدقق الح�سابات الخارجي القانوني لل�شركة لعام .2020
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القوائم
المالية
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قائمة الأرباح �أو الخ�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى الموحدة
لل�سنة المنتهية في  13دي�سمبر 0202
�إي�ضاح
الإيرادات

المجموعة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

7,945,116

3,758,484

3,389,501

5

6,505,337

6
7
8
16

()1,540,980( )1,818,267( )1,851,464
()303,378( )3,480,079( )1,799,795
()559,867( )1,344,622( )945,089
(- )165,304( )304,816

الم�صروفات
تكاليف الموظفين
م�صروفات الت�شغيل
م�صروفات �إدارية
خ�سارة انخفا�ض قيمة ذمم تجارية
خ�سارة انخفا�ض القيمة عند �إعادة تقييم
9
  الأرا�ضي المملوكة الحره
9
الإ�ستهالك
10
الإطفاء

()145,576
()1,501

مجموع الم�صروفات

()2,430,607( )7,014,369( )5,048,241

-

()88,000
()116,913
()1,184

()26,382
-

()1,475,577
()1,413,686
()556,204
()88,000
()46,042
()3,579,509

الربح من الت�شغيل

1,457,096

930,747

958,894

178,975

ربح ( /خ�سارة) بيع �شركات تابعة
�إيرادات �أخرى
�إيرادات فوائد
تكلفة تمويل
ربح ال�سنة

()69,466
7,283
98,508
()44,207
1,449,214

10,998
62,602
()6,088
998,259

1,163,292
1,900
88,821
2,212,907

1,998
42,648
223,621

الدخل ال�شامل الآخر
ا�ستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر � -صافي
التغير في القيمة العادلة
اجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة
الأرباح المن�سوبة �إلى:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غير م�سيطرة
اجمالي الدخل ال�شامل المن�سوب �إلى:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غير م�سيطرة

-

41,720

-

41,720

1,449,214

1,039,979

2,212,907

265,341

1,307,786
141,428
1,449,214

769,883
228,376
998,259

2,212,907
2,212,907

223,621
223,621

1,307,786
141,428

811,603
228,376

2,212,907
-

265,341
-

1,449,214

1,039,979

2,212,907

265,341

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
يرد تقرير مراجعي الح�سابات الم�ستقلين بال�صفحات من � 2إلى .4
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قائمة المركز المالي الموحد
كما في  31دي�سمبر 2020
الأ�صول
الأ�صول غير المتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أ�صل غير ملمو�س
ا�ستك�شاف المعادن ونفقات التقييم
ا�ستثمار في �شركة تابعة
ا�ستثمار في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
ودائع لأجل – جزء غير متداول
مجموع الأ�صول غير المتداولة
الأ�صول المتداولة
مديونيات من �أطراف ذات عالقة
مخزون
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ودائع لأجل – جزء متداول
النقد وما يعادل النقد
مجموع الأ�صول المتداولة
مجموع الأ�صول
حقوق الم�ساهمين والإلتزامات
ر�أ�س المال والإحتياطيات
ر�أ�س المال
�إحتياطي قانوني
احتياطيات القيمة العادلة
�أرباح محتجزة
حقوق الملكية المن�سوبة لم�ساهمي ال�شركة
ح�ص�ص غير م�سيطرة
مجموع حقوق الم�ساهمين
الإلتزامات
�إلتزامات غير متداولة
قرو�ض االجل
مكاف�آت نهاية الخدمة
مجموع الإلتزامات غير المتداولة
الإلتزامات المتداولة
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
التزام االيجار
الجزء الجاري من القر�ض الجل
مجموع الإلتزامات المتداولة
مجموع الإلتزامات
مجموع حقوق الم�ساهمين والإلتزامات

المجموعة
2019
2020
�إي�ضاح ريال عماني ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

9
10
11
12

534,495
-

1,506,549
4,230
33,720
-

534,495
-

466,953
865,000

13
14

556,720
1,091,215

556,720
561,786
2,663,005

556,720
1,091,215

556,720
1,888,673

22
15
16
14
17

649,632
1,910,589
3,516,967
6,077,188
7,168,403

653,722
98,091
2,115,314
2,043,230
895,925
5,806,282
8,469,287

649,632
1,910,589
3,516,967
6,077,188
7,168,403

653,722
57,230
2,043,230
122,857
2,877,039
4,765,712

18
19

3,500,000
331,038
41,720
2,903,305
6,776,063
6,776,063

3,500,000
109,747
41,720
1,816,810
5,468,277
817,174
6,285,451

3,500,000
331,038
41,720
2,903,305
6,776,063
6,776,063

3,500,000
109,747
41,720
911,689
4,563,156
4,563,156

24
20

190,171
190,171

345,000
183,542
528,542

190,171
190,171

144,052
144,052

21
25
24

202,169
202,169
392,340
7,168,403

1,395,454
79,840
180,000
1,655,294
2,183,836
8,469,287

202,169
202,169
392,340
7,168,403

58,504
58,504
202,556
4,765,712

رئي�س مجل�س الإدارة
ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
يرد تقرير مراجعي الح�سابات الم�ستقلين بال�صفحات من � 2إلى .4

الرئي�س التنفيذي
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قائمة التغيرات في حقوق الم�ساهمين الموحدة
لل�سنة المنتهية  31دي�سمبر 2020
�أرباح
االحتياطي احتياطي
ر�أ�س
القانوني القيمة العادلة محتجزة
المال
ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني
المجموعة
في  1يناير 2019
�إ�صدار ر�أ�س المال
:الإيرادات ال�شاملة
ربح ال�سنة
الدخل ال�شامل �آخر
لل�سنة
�صافيحركةالح�ص�ص
غير الم�سيطرة
ح�ص�ص غير
م�سيطرة في �شركة
فرعية
محول �إلى االحتياطي
القانوني

87,385 2,500,000
- 1,000,000

-

1,069,289
-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,362

-

453,798 3,656,674
- 1,000,000

4,110,472
1,000,000

-

769,883

769,883

228,376

998,259

41,720

-

41,720

-

41,720

-

-

135,000

135,000

()22,362

-

-

-

في  31دي�سمبر 41,720 109,747 3,500,000 2019

1,816,810

817,174 5,468,277

6,285,451

41,720 109,747 3,500,000

1,816,810

817,174 5,468,277

6,285,451

-

-

1,307,786

141,428 1,307,786

1,449,214

-

-

-

في  1يناير 2020
:الإيرادات ال�شاملة
ربح ال�سنة
�صافي الحركة
في ح�ص�ص غير
م�سيطرة
ح�ص�ص غير
م�سيطرة في �شركة -
فرعية
محول �إلى االحتياطي
القانوني

- 221,291

في  31دي�سمبر 41,720 331,038 3,500,000 2020
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(- )221,291
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ح�ص�ص غير
المجموع
م�سيطرة
ريال عماني ريال عماني ريال عماني
المجموع

)(958,602) (958,602
-

- 6,776,063

6,776,063

قائمة التغيرات في حقوق الم�ساهمين الموحدة
لل�سنة المنتهية  31دي�سمبر ( 2020تابع)
ر�أ�س
المال
ريال عماني

الإحتياطي
القانوني
ريال عماني

2,500,000
1,000,000

في  1يناير 2019
�إ�صدار �أ�سهم عادية
:الإيرادات ال�شاملة
ربح ال�سنة
الإيرادات ال�شاملة الأخرى
لل�سنة
محول �إلى الإحتياطي القانوني -
في  31دي�سمبر 2019

المجموع
ريال عماني

87,385
-

-

710,429
-

3,297,814
1,000,000

-

-

223,622

223,622

22,362

41,720
-

()22,362

41,720
-

3,500,000

109,747

41,720

911,689

4,563,156

3,500,000

109,747

41,720

911,689

4,563,156

221,291

-

2,212,907
()221,291

2,212,907
-

331,038

41,720

2,903,305

6,776,063

في  1يناير 2020
:الإيرادات ال�شاملة
ربح ال�سنة
محول �إلى الإحتياطي القانوني -
في  31دي�سمبر 2020

االحتياطي للقيمة �أرباح
محتجزة
العادلة
ريال عماني

3,500,000

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
يرد تقرير مراجعي الح�سابات الم�ستقلين بال�صفحات من � 2إلى .4
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لل�سنة المنتهية  31دي�سمبر 2020

�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة
:ت�سويات لـ
(خ�سارة)  /ربح من بيع �شركة تابعة
�إطفاء �أ�صول غير ملمو�سة
الإ�ستهالك
م�صروفات مكاف�آت نهاية الخدمة
مخ�ص�ص خ�سائر انخفا�ض القيمة الذمم
التجارية المدينة
انخفا�ض قيمة �أرا�ضي بالتملك الحر
�إيرادات الفوائد
تغيرات في:
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
المخزون
م�ستحق من طرف ذو عالقة
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
النقد (الم�ستخدم في)  /الناتج من الت�شغيل
مكاف�آت نهاية الخدمة مدفوعة
�إيرادات فوائد م�ستلمة
�صافي النقد (الم�ستخدم في)  /الناتج من
�أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة الإ�ستثمار
�شراء ممتلكات ومعدات
�شراء �أ�صل غير ملمو�س
التنقيب عن المعادن وتكلفة تقييم
متح�صالت �( /إيداع) الودائع الثابتة
متح�صالت من بيع �شركات تابعة
التغييرات النا�شئة عن فقدان ال�سيطرة على
ال�شركات التابعة
�صافي النقد (الم�ستخدم في)  /الناتج من
�أن�شطة الإ�ستثمار
�أن�شطة التمويل
متح�صل من زيادة ر�أ�س المال
متح�صالت من قرو�ض و�سلف
�صافي التغير في الح�ص�ص غير الم�سيطرة
�سداد االلتزام بموجب عقد �إيجار تمويلي
�صافي النقد الناتج من �أن�شطة التمويل

المجموعة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني
1,449,214

998,259

2,212,907

69,466
1,501
145,576
109,010
304,816

1,184
116,913
119,751
165,304

)- (1,163,292
46,042
26,382
85,647
97,261
-

()98,508
1,981,075

88,000
()73,600
1,415,811
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()88,821
1,084,437

223,621

88,000
()44,646
398,664

)(51,525) (1,853,359) (1,404,637) (100,091
)(57,911
98,091
)(166,632
)4,090 (166,632
4,090
()128,866
143,665
(898,394 )1,238,017
)51,641 (621,167
685,025
745,148
)(41,147
)(51,142
)(41,148) (102,381
88,821
266
98,508
(10,494 )583,488
644,143
741,275
)(93,924
2,043,230
2,028,292

)(746,509
)(1,880
)(27,020
)(989,002
-

)(93,924
2,043,230
2,028,292

(- )3,056,433
(3,977,598 )1,764,411
921,165

)(12,637
)(998,002
()1,175,639

958,602
958,602

1,000,000
525,000
135,000
()95,160
1,564,840

-

1,000,000
1,000,000

2,621,042
895,925
3,516,967

444,572
451,353
895,925

3,394,110
122,857
3,516,967

)(165,145
288,002
122,857

�صافي التغيرات في النقد وما يعادل النقد
النقد وما يعادل النقد في بداية ال�سنة
النقد وما يعادل النقد في نهاية ال�سنة
ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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ال�شركة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

 - 1ال�شكل القانوني والأن�شطة الرئي�سية
�شركة عمان لتطوير المنطقة الإقت�صادية الخا�صة بالدقم �ش.م.ع.م (�شركة عمان لتطوير المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم
�أو ال�شركة) هي �شركة مملوكة بن�سبة  %100من قبل الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة (، OPAZ
الهيئة)  ،والمعروفة �سابق ًا با�سم هيئة المنطقة االقت�صادية الخا�صة بالدقم (ّ ، )SEZADتم ت�أ�سي�سها بموجب قانون ال�شركات
لعام  . 2019ت�أ�س�ست ال�شركة بتاريخ  7يناير .2014
الأهداف الرئي�سية لل�شركة هي تنفيذ الخطط والمهام الخا�صة بالهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة ،
وت�شمل ما يلي:
•	�إدارة وت�شغيل الأ�صول العامة في المنطقة؛
• تطوير الأر�ض؛
• تنظيم فر�ص الأعمال؛
• الت�سويق و�إجراء المعامالت التجارية؛
• الإ�ستفادة من تمويل القطاع الخا�ص لم�شاريع البنية التحتية لتطوير والية الدقم.
لدى ال�شركة ترتيب قائم على الميزانية مع الهيئة فيما يتعلق بالخدمات التي قدمتها ال�شركة �إلى الهيئة.
�أ�س�ست ال�شركة �شركتها التابعة  ،محاجر الدقم �ش.م.ع.م بتاريخ  5يوليو  ،2017الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة التابعة هي ت�شغيل
محاجر الرمل والح�صى (الك�سارات) وت�شغيل محاجر وتعدين الجب�س والأنهيدريت وخامات معدنية �أخرى ،باعت ال�شركة هذه
ال�شركة التابعة �إلى �شركة تنمية معادن ُعمان اعتبا ًرا من  30دي�سمبر  ، 2020وبالتالي لم يكن لديها �سيطرة على ال�شركة التابعة
كما في  31دي�سمبر  :2019( 2020تملك ال�شركة  %70من �أ�سهم ال�شركة التابعة).
قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �شركتها الفرعية التابعة لها � ،شركة الدقم لال�ستثمار ال�سمكي �ش.م.م في  16يونيو  .2019وتتمثل الأن�شطة
الرئي�سية لل�شركة الفرعية في ت�شغيل محطات مناولة الب�ضائع في الموانئ  ،وتجارة المنتجات ال�سمكية بالجملة  ،و�إدارة الم�شاريع
ال�صناعية .وفق ًا للقوائم المالية المراجعة بتاريخ  31دي�سمبر  ،2019قامت ال�شركة بت�صفية هذه ال�شركة التابعة خالل ال�سنة كما
في  31دي�سمبر  ، 2019كانت ال�شركة تمتلك  ٪55من �أ�سهم ال�شركة التابعة.
ت�شتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية الم�ستقلة لل�شركة � ،إلى جانب القوائم المالية الموحدة لل�شركة و�شركتها
التابعة (ي�شار �إليها مجتمعة با�سم «المجموعة»).
 -2ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
فيما يلي ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة  ،يتم تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�شكل ثابت على جميع ال�سنوات المعرو�ضة  ،ما لم
ين�ص ال�سياق على خالف ذلك.
�أ�سا�س الإعداد
تم �إعداد القوائم المالية الموحدة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية با�ستثناء الأرا�ضي بالتملك الحر وا�ستثمارات حقوق الملكية من
خالل الدخل ال�شامل الآخر المدرج بالمبالغ المعاد تقييمها والقيمة العادلة على التوالي  ،ووف ًقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية والمتطلبات ذات ال�صلة لقانون ال�شركات التجارية لعام .2019
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يتطلب �إعداد القوائم المالية الموحدة بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية ا�ستخدام بع�ض التقديرات المحا�سبية الهامة.
كما يتطلب من الإدارة ممار�سة تقديرها في عملية تطبيق �سيا�سات ال�شركة المحا�سبية .وتدرج التعديالت على االفترا�ضات التي
قد ت�ؤثر ب�شكل جوهري على القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها تعديل االفترا�ضات .وترى الإدارة �أن االفترا�ضات
ذات العالقة منا�سبة .وقد تم الإف�صاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير �أو التعقيد �أو المجاالت التي تكون
فيها االفترا�ضات والتقديرات الجوهرية لهذه القوائم المالية الموحدة في الإي�ضاحات حول القوائم المالية الموحدة.
القيمة العادلة هي ال�سعر الذي يتوقع �إ�ستالمه لبيع �أ�صل ما �أو دفعه لتحويل �إلتزام في معاملة عادية بين الم�شاركين في ال�سوق في
تاريخ القيا�س  ،بغ�ض النظر عما �إذا كان ال�سعر قابل للمالحظة ب�شكل مبا�شر �أو مق ّدر ب�إ�ستخدام �أ�سلوب تقييم �آخر .عند تقدير
القيمة العادلة لأحد الأ�صول �أو الإلتزامات  ،ت�ضع ال�شركة في الإعتبار خ�صائ�ص الأ�صل �أو الإلتزام في تاريخ القيا�س .تحدد
القيمة العادلة لأغرا�ض القيا�س و�/أو الإف�صاح في هذه القوائم المالية الموحدة وفق ًا لتلك الأ�س�س.
بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،لأغرا�ض التقارير المالية  ،ت�صنف قيا�سات القيمة العادلة في الم�ستويات  1و  2و  3بناء على درجة مالحظة
مدخالت قيا�سات القيمة العادلة و�أهمية تلك المدخالت على قيا�سات القيمة العادلة ككل  ،وهو ما يمكن تو�ضيحه كالتالي:
• الم�ستوى  :1المدخالت هي �أ�سعار مدرجة (غير معدلة) في �سوق ن�شطة لأ�صول و�إلتزامات محددة يمكن للمجموعة الو�صول
�إليها في تاريخ القيا�س؛
• الم�ستوى  :2المدخالت هي مدخالت ملحوظة للأ�صل �أو الإلتزام �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر  ،عدا عن الأ�سعار
المدرجة الم�ضمنة في الم�ستوى 1؛
• الم�ستوى  :3المدخالت هي مدخالت غير ملحوظة للأ�صل �أو الإلتزام.
�أ�س�س التوحيد
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي كافة المن�ش�آت (بما فيها الكيانات المهيكلة) التي ت�سيطر عليها المجموعة .ت�سيطر المجموعة على الكيان
عندما تتعر�ض �أو يكون لديها حق في عائدات متغيرة من ا�شتراكها مع الكيان ولديها القدرة على الت�أثير على هذه العائدات من
خالل �سلطتها على الكيان .يتم توحيد القوائم المالية لل�شركات التابعة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ تحويل ال�سيطرة
للمجموعة .ويتم �إلغاء تجميعها من تاريخ تحويل ال�سيطرة .الخ�سائر المطبقة على ح�ص�ص غير م�سيطرة بال�شركة التابعة تعزى
لح�ص�ص غير م�سيطرة حتى �إذا نتج عن ذلك عجز في ر�صيد هذه الحقوق.
عند �إنتهاء �سيطرة المجموعة على ال�شركة التابعة ،ت�ستبعد المجموعة �أ�صول والتزامات ال�شركة التابعة  ،و�أي حقوق �أقلية
ومكونات حقوق الم�ساهمين المتعلقة بال�شركة التابعة� .أي فائ�ض �أو عجز ين�ش�أ عند انتهاء ال�سيطرة ،يدرج في قائمة الدخل
ال�شامل� .إذا احتفظت المجموعة ب�أي حقوق في �شركة تابعة �سابقة ،تقا�س هذه الحقوق بالقيمة العادلة بتاريخ انتهاء ال�سيطرة.
يتم �إعداد القوائم المالية الموحدة لل�شركات التابعة بنف�س ال�سنة التي �أعدت بها تقارير ال�شركة ب�إ�ستخدام �سيا�سات محا�سبية
مت�سقة.
يتم �إ�ستبعاد جميع الأر�صدة والمعامالت بين �شركات المجموعة  ،كما يتم كذلك ا�ستبعاد �أي مكا�سب غير محققة .عند ال�ضرورة،
يتم تعديل المبالغ المدرجة في تقارير ال�شركات التابعة لتتما�شى مع ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة.
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عقود الإيجار
تقوم المجموعة ،عند بدء العقد ،بتقييم ما �إذا كان العقد �إيجار ًا �أو يت�ضمن �إيجار ًا .ويكون العقد �إيجار ًا �أو مت�ضمن ًا لإيجار� ،إذا
كان ين�ص على الحق في التحكم في االنتفاع ب�أ�صل محدد لفترة من الزمن نظير مقابل .ولتقييم ما �إذا كان العقد يحمل الحق في
التحكم في االنتفاع ب�أ�صل محدد ،تقوم المجموعة بتقييم ما �إذا كان:
• ينطوي العقد على ا�ستخدام �أ�صل محدد  -قد يتم تحديد ذلك ب�شكل �صريح �أو �ضمني  ،ويجب �أن يكون متميزًا ماد ًيا �أو يمثل
ب�شكل جوهري جميع �سعة الأ�صل المميز ماد ًيا� .إذا كان للمورد حق بديل جوهري  ،ف�سيكون الأ�صل غير محدد
• للمجموعة الحق في الح�صول على جميع المزايا االقت�صادية ال�ستخدام الأ�صول �إلى حد كبير طوال فترة اال�ستخدام ؛ و
• يحق للمجموعة توجيه ا�ستخدام الأ�صل .تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار الأكثر �صلة
بتغيير كيفية وغر�ض ا�ستخدام الأ�صل .وفي الحاالت النادرة التي يكون فيها قرار تحديد كيفية ا�ستخدام الأ�صل ولأي غر�ض
محددًا م�سب ًقا  ،يحق لل�شركة توجيه ا�ستخدام الأ�صل �إذا:
• يحق للمجموعة ت�شغيل الأ�صل ؛ �أو
• �صممت المجموعة الأ�صل بطريقة تحدد م�سب ًقا كيف ولأي غر�ض �سيتم ا�ستخدامه.
�أ) المجموعة ب�صفتها م�ست�أجراً
تدرج المجموعة حق ا�ستخدام �أ�صول و �إلتزامات الإيجارية اعتبار ًا من تاريخ بداية الإيجار .ويقا�س حق ا�ستخدام الأ�صل مبدئي ًا
بالتكلفة والتي تتكون من المبلغ المبدئي للإلتزام الإيجاري معدل لأي مدفوعات �إيجارية تمت في �أو قبل تاريخ بداية الإيجار
م�ضاف ًا �إليه �أي تكاليف مبدئية مبا�شرة تم تحملها مع تقدير تكاليف متكبدة مقابل فك و�إزالة الأ�صل القائم �أو لإعادة الأ�صل �أو
الموقع الذي يقع فيه الأ�صل للحالة التي كان عليها ،مالتزامات ًا منه �أي حوافز �إيجارية م�ستلمة.
يتم �إهالك قيمة حق �إ�ستخدام الأ�صل الح ًقا ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت اعتبار ًا من تاريخ البدء وحتى تاريخ نهاية العمر
الإنتاجي لحق ا�ستخدام الأ�صل �أو نهاية مدة الإيجار �أيهما �أ�سبق .ويتم تحديد العمر الإنتاجي المقدر لحق ا�ستخدام الأ�صل
ا�ستناد ًا �إلى نف�س الأ�سا�س الم�ستخدم في حالة الممتلكات والمعدات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتم خ�صم خ�سائر انخفا�ض القيمة (�إن
وجدت) ب�شكل دوري من حق ا�ستخدام الأ�صل وتعديلها من �أجل �إعادة قيا�سات معينة اللتزامات الإيجار.
يتم قيا�س االلتزام الإيجاري مبدئي ًا بالقيمة الحالية للمدفوعات الإيجارية التي لم يتم دفعها في تاريخ البداية مخ�صومة
ب�إ�ستخدام معدل الفائدة ال�ضمني في عقد الإيجار� ،أو ب�إ�ستخدام معدب الفائدة على االقترا�ض الإ�ضافي المجموعة �إذا لم يكن
من الممكن تحديد هذا ال�سعر ب�سهولة .وب�شكل عام ،ت�ستخدم المجموعة معدل الفائدة على االقترا�ض الإ�ضافي ك�سعر خ�صم.
ت�شمل مدفوعات الإيجار المدرجة في قيا�س التزام الإيجار ما يلي:
•
•
•
•

المدفوعات الثابتة ،بما في ذلك المدفوعات الثابتة في جوهرها؛
مدفوعات الإيجار المتغيرة (�إن وجدت) التي تعتمد على م�ؤ�شر �أو �سعر ،حيث تقا�س مبدئي ًا ب�إ�ستخدام الم�ؤ�شر �أو ال�سعر كما
في تاريخ البدء؛
المبالغ المتوقع دفعها بموجب �ضمان القيمة المتبقية (�إن وجد) ؛ و
�سعر التنفيذ بموجب خيار ال�شراء (�إن وجد) الذي من الم�ؤكد ب�شكل معقول �أن المجموعة �ستقوم باختياره ،ومدفوعات
الإيجار في فترة تجديد اختيارية �إذا كانت المجموعة على يقين معقول من اختيار خيار التمديد ،وعقوبات الإنهاء المبكر
لعقد الإيجار ما لم تكن المجموعة على يقين معقول ب�أنه لن ينهي عقد الإيجار مبكر ًا.
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يتم قيا�س التزام الإيجار بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .ويتم �إعادة قيا�سها عندما يكون هناك تغيير في
مدفوعات الإيجار الم�ستقبلية النا�شئة عن تغيير في م�ؤ�شر �أو �سعر �إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه
بموجب �ضمان القيمة المتبقية �أو �إذا غيرت المجموعة تقييمها لـما �إذا كانت �ستف�ضل خيار ال�شراء �أو التمديد �أو الإنهاء.
عندما يتم �إعادة قيا�س التزام الإيجار بهذه الطريقة ،يتم �إجراء ت�سوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق ا�ستخدام الأ�صل �أو يتم
ت�سجيلها في الربح �أو الخ�سارة �إذا تم تخفي�ض القيمة المدرجة لحق ا�ستخدام الأ�صل �إلى �صفر .تعر�ض المجموعة حق ا�ستخدام
الأ�صول والتزامات الإيجار ب�شكل منف�صل �ضمن قائمة المركز المالي الموحد.
يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح �أو الخ�سارة على مدى فترة الإيجار وذلك لإنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الر�صيد
المتبقي من االلتزام لكل فترة .يتم ا�ستهالك �أ�صل حق اال�ستخدام على مدى العمر الإنتاجي للأ�صل ومدة الإيجار � -أيهما �أق�صر
 على �أ�سا�س الق�سط الثابت.عقود الإيجار ق�صيرة الأجل وعقود �إيجار الأ�صول منخف�ضة القيمة
اختارت المجموعة عدم �إدراج حق ا�ستخدام �أ�صول والتزامات الإيجار لعقود الإيجار ق�صيرة الأجل للممتلكات والمركبات التي
تكون مدة الإيجار � 12شه ًرا �أو �أقل .تدرج المجموعة مدفوعات الإيجار المرتبطة بهذه الإيجارات كم�صروف على �أ�سا�س الق�سط
الثابت على مدى فترة الإيجار.
لم تدخل المجموعة في �أي ترتيب جوهري تعمل فيه كم�ست�أجر.
ب) المجموعة ب�صفتها م�ؤجراً
عندما تقوم المجموعة بدور الم�ؤجر ،ف�إنه يحدد عند بدء عقد الإيجار ما �إذا كان كل عقد الإيجار تمويلي �أو ت�شغيلي.
لت�صنيف كل عقد �إيجار ،تقوم المجموعة ب�إجراء تقييم �شامل حول ما �إذا كان عقد الإيجار ينقل جميع المخاطر والمزايا
العار�ضة لملكية الأ�صل الأ�سا�سي ب�شكل كبير� .إذا كان هذا هو الحال ،ف�إن عقد الإيجار هو عقد تمويل؛ �إذا لم يكن كذلك ،فهو
عقد �إيجار ت�شغيلي .وكجزء من هذا التقييم ،تنظر المجموعة في بع�ض الم�ؤ�شرات مثل ما �إذا كان عقد الإيجار للجزء الأكبر من
الحياة االقت�صادية للأ�صل.
عندما تكون المجموعة م�ؤج ًرا ً
و�سيطا ،ف�إنها ت�ست�أثر بم�صالحها في عقد الإيجار الرئي�سي والعقد من الباطن ب�شكل منف�صل.
تقوم بتقييم ت�صنيف عقد الإيجار لعقد من الباطن مع الإ�شارة �إلى حق ا�ستخدام الأ�صل النا�شئ عن عقد الإيجار الرئي�سي ،ولي�س
بالإ�شارة �إلى الأ�صل القائم� .أما �إذا كان عقد الإيجار هو عقد �إيجار ق�صير الأجل تقوم المجموعة بتطبيق الإعفاء المو�ضح �أعاله،
والذي ي�صنف عقد الإيجار من الباطن على �أنه عقد �إيجار ت�شغيلي.
تقوم المجموعة ب�إدراج مدفوعات الإيجار الم�ستلمة بموجب عقود �إيجار ت�شغيلية ك�إيراد على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فترة
الإيجار كجزء من «الإيرادات الآخرى»
عندما تعمل المجموعة كم�ؤجر و�سيط بموجب عقد �إيجار تمويلي  ،ف�إنها كم�ؤجر تقوم ب�إدراج عقد �إيجار تمويلي م�ستحق بمبلغ
ي�ساوي �صافي ا�ستثمارها في عقد الإيجار ،والذي بت�ألف من القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار والقيمة المتبقية غير الم�ضمونة
الم�ستحقة للم�ؤجر.
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وفق ًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  ،16تقوم المجموعة بت�صنيف عقد الإيجار من الباطن على �أنه عقد �إيجار تمويلي
كما هو الحال بالن�سبة لكامل المدة المتبقية من عقد الإيجار.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  - 9الأدوات المالية
ت�صنيف وقيا�س الأ�صول والإلتزامات المالية
يعتمد ت�صنيف الأ�صول المالية بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  9ب�شكل عام على نموذج الأعمال الذي تتم فيه
�إدارة الأ�صول المالية وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية .ووفق ًا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  ،9ال يتم ف�صل
الم�شتقات الم�ضمنة في العقود حيث يكون الم�ضيف � ً
أ�صل مال ًيا في نطاق المعيار .بد ًال من ذلك ،يتم تقييم الأداة المالية المختلطة
ككل لت�صنيفها.

الإدراج والقيا�س المبدئي للأدوات المالية
يتم مبدئي ًا �إدراج جميع الأ�صول والإلتزامات المالية في تاريخ المتاجرة  ،وهو التاريخ الذي ت�صبح فيه المجموعة طرف ًا في عالقة
تعاقدية مع الأداة .يقا�س الأ�صل �أو الإلتزام المالي مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليه  ،بالن�سبة للبند الذي هو لي�س بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو الخ�سائر  ،تكاليف المعاملة المن�سوبة مبا�شرة �إلى حيازته �أو �إ�صداره.
تدرج الأ�صول والإلتزامات المالية عندما ت�صبح المجموعة طرف ًا في عالقة تعاقدية مع الأداة .الأدوات المالية الرئي�سية التي
ت�ستخدمها المجموعة  ،والتي تن�ش�أ منها مخاطر الأدوات المالية  ،هي كما يلي:
 .1الذمم المدينة والأر�صدة المدينة الأخرى  ،مت�ضمنة الم�ستحق من �أطراف ذات عالقة.
 .2النقد وما يعادل النقد.
�	.3أ�صول مالية �أخرى.
 .4الذمم الدائنة والأر�صدة الدائنة الأخرى  ،مت�ضمنة الم�ستحق �إلى �أطراف ذات عالقة.
�	.5إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
الإدراج المبدئي للأ�صول المالية
عند الإدراج المبدئي  ،يتم ت�صنيف الأ�صل المالي :بالتكلفة المطف�أة� ،أو بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى -
�أدوات الدين� ،أو بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى � -أدوات حقوق الملكية� ،أو بالقيمة العادلة من خالل ح�ساب
الأرباح �أو الخ�سائر.

الأ�صول المالية بالتكلفة المطف�أة

يقا�س الأ�صل المالي بالتكلفة المطف�أة �إذا ا�ستوفى كال ال�شرطين التاليين ولم يكن م�صنف ًا بالقيمة العادلة من خالل ح�ساب الأرباح
�أو الخ�سائر:
�إختبار نموذج العمل :الهدف من نموذج عمل المن�ش�أة هو الإحتفاظ بالأ�صل المالي لتح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية (بد ًال من بيع
الأداة قبل تاريخ �إ�ستحقاقها التعاقدي لإدراج التغيرات في قيمتها العادلة).
�إختبار خ�صائ�ص التدفقات النقدية :تن�شىء البنود التعاقدية للأ�صل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة تكون ب�شكل محدد
ل�سداد ا�صل المبلغ والفوائد القائمة على �أ�صل المبلغ.
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تقييم نموذج الأعمال
يعك�س نموذج الأعمال كيفية �إدارة المجموعة للأ�صول من �أجل توليد تدفقات نقدية .هذا هو ما �إذا كان هدف المجموعة هو
فقط جمع التدفقات النقدية التعاقدية من الأ�صول �أم �أنها لجمع كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية النا�شئة
عن بيع الأ�صول� .إذا لم يتم تطبيق �أي من هذه ال�شروط ،يتم ت�صنيف الأ�صول المالية كنموذج �أعمال �آخر .تت�ضمن العوامل التي
�أخذتها المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج الأعمال لمجموعة من الأ�صول ،التجربة ال�سابقة حول كيفية جمع التدفقات
النقدية للأ�صل ،وكيفية تقييم �أداء الأ�صول من قبل موظفي الإدارة الرئي�سيين ،وكيفية تقييم المخاطر و�إدارتها ،وكيف يتم
تعوي�ض المديرين.

التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون ب�شكل محدد ل�سداد �أ�صل المبلغ والفوائد
عندما يكون لدى المجموعة نموذج عمل لتح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية  ،تقوم ال�شركة بتقييم ما �إذا كانت الأداة المالية
للتدفقات النقدية تمثل فقط �سداد �أ�صل المبلغ والفوائد .يتم تعريف «�أ�صل المبلغ» لأغرا�ض هذا الإختبار �أنها القيمة العادلة
للأ�صل المالي عند الإدراج المبدئي وقد تتغير على مدى عمر الأ�صل المالي .يتم تعريف الفائدة ب�أنها المقابل للقيمة الزمنية
للنقود ولمخاطر الإئتمان الم�صاحبة لأ�صل المبلغ ولمخاطر الإقرا�ض الأخرى الأ�سا�سية والتكاليف �إلى جانب هام�ش الربح.
عند �إجراء هذا التقييم ،ت�ضع المجموعة في الإعتبار ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع �إتفاقية الإقرا�ض
الرئي�سية ،مما يعني ب�أن الفائدة المدفوعة تت�ضمن فقط المقابل للفترة الزمنية للنقود ومخاطر الإئتمان .الأدوات المالية التي
تت�ضمن خ�صائ�ص تدفقاتها النقدية عنا�صر عدا عن الفترة الزمنية للنقود ومخاطر الإئتمان ،ال تجتاز هذا الإختبار وت�صنف
وتقا�س بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر.
الأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
�أدوات حقوق الملكية التي ال يتم الإحتفاظ بها للمتاجرة �أو �صدرت كمقابل محتمل عند �إندماج الأعمال ،والتي �إختارت ال�شركة
 ب�شكل غير قابل للإلغاء  -عند الإدراج المبدئي ،تدرج التغيرات بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى بد ًال منالأرباح �أو الخ�سائر .يتم هذا الإختيار على �أ�سا�س كل �إ�ستثمار على حدة.
�أدوات الدين التي تهدف التدفقات النقدية التعاقدية فيها ب�شكل محدد ل�سداد �أ�صل المبلغ والفوائد ويتحقق نموذج عمل ال�شركة
من خالل تحقيق ك ًال من تح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الأ�صول المالية.
الأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر
جميع الأ�صول المالية غير الم�صنفة بالتكلفة المطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى كما هو مو�ضع
�أعاله  ،يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.
الأ�صول المالية ،عند الإدراج المبدئي ،قد يتم ت�صنيفها بالقمية العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر� ،إذا كان الت�صنيف ي�ستبعد
�أو يقلل ب�شكل كبير معالجة عدم الإت�ساق التي قد تن�ش�أ بخالف ذلك من قيا�س الأ�صول �أو �إدراج الأرباح �أو الخ�سائر لها ب�أ�س�س
�أخرى.
الإدراج المبدئي لاللتزامات المالية
ت�صنف وتقا�س الإلتزامات المالية بالتكلفة المطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر .ي�صنف الإلتزام المالي
بالقيمة العادلة من خالل ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر �إذا تم ت�صنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة � ،أو �إذا كانت م�شتقة �أو �إذا كانت
م�صنفة كذلك عند الإدراج المبدئي.
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عند الإدراج المبدئي  ،يمكن �أن يتم ت�صنيف الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر �إذا تم �إ�ستيفاء
المعايير التالية:
• ي�ستبعد الت�صنيف �أو يقلل ب�شكل كبير معالجة عدم الإت�ساق التي قد تن�ش�أ التي قد تن�ش�أ بخالف ذلك من قيا�س الأ�صول �أو
�إدراج الأرباح �أو الخ�سائر لها ب�أ�س�س �أخرى؛ �أو
• الإلتزامات هي جزء من الإلتزامات المالية للمجموعة والتي تدار ويتم تقييم �أداءها على �أ�سا�س القيمة العادلة ،وفق ًا
لإ�ستراتيجية �إدارة المخاطر الموثق؛ �أو
• يت�ضمن الإلتزام المالي م�شتقات �ضمنية ال بد من ت�سجيلها ب�شكل منف�صل.
الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر يتم قيا�سها بالقيمة العادلة و�صافي الأرباح والخ�سائر  ،بما في
ذلك �أي م�صاريف فوائد  ،وتدرج في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.
القيا�س الالحق والأرباح �أو الخ�سائر للأ�صول المالية

الأ�صول المالية بالتكلفة المطف�أة:
تقا�س هذه الأ�صول الحق ًا بالتكلفة المطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تخفي�ض التكلفة المطف�أة بخ�سائر
�إنخفا�ض القيمة� .إيرادات الفوائد � ،أرباح وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية و�إنخفا�ض القيمة تدرج في ح�ساب الأرباح �أو
الخ�سائر .اي �أرباح �أو خ�سائر عند �إلغاء الإدراج  ،تدرج في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.

الأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
�أ) �أدوات الدين

يتم قيا�س هذه الأ�صول بالقيمة العادلة .يتم احت�ساب �إيرادات الفوائد المحت�سبة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي و�أرباح
وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية وانخفا�ض القيمة في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر .يتم �إدراج �صافي الأرباح والخ�سائر الأخرى
في قائمة الإيرادات ال�شاملة الأخرى .عند اال�ستبعاد  ،يتم �إعادة ت�صنيف الأرباح والخ�سائر المتراكمة في قائمة الإيرادات
ال�شاملة الأخرى �إلى ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.

ب) �أدوات حقوق الملكية

يتم الحق ًا قيا�س هذه الأ�صول بالقيمة العادلة .يتم �إدراج توزيعات الأرباح ك�إيرادات في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر ما لم تكن
توزيعات الأرباح تمثل بو�ضوح ا�سترداد جزء من تكلفة اال�ستثمار .يدرج �صافي الأرباح والخ�سائر الأخرى في قائمة الإيرادات
ال�شاملة الأخرى وال يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.

�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
يتم قيا�س هذه الأ�صول الحق ًا بالقيمة العادلة .يتم �إدراج �صافي الأرباح والخ�سائر ،بما في ذلك �أي فوائد �أو �إيرادات توزيعات
�أرباح  ،في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.
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القيا�س الالحق والأرباح �أو الخ�سائر للإلتزامات المالية
يتم الحق ًا قيا�س الإلتزامات المالية بالتكلفة المطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي � ،إن وجدت� .إن طريقة معدل الفائدة
الفعلي هي طريقة �إحت�ساب التكلفة المطف�أة للإلتزامات المالية وتخ�صي�ص م�صروفات الفائدة على مدار الفترة المعنية� .إن
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخ�صم فعلي ًا المدفوعات النقدية الم�ستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع للإلتزام المالي
�إلى �صافي القيمة الدفترية عند الإدراج المبدئي.
يتم �إثبات م�صاريف الفوائد و�أرباح وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر .يتم �أي�ض ًا �إدراج �أي �أرباح
�أو خ�سائر عند اال�ستبعاد في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.
�إعادة ت�صنيف الأ�صول المالية
تعيد المجموعة ت�صنيف الأ�صول المالية فقط �إذا كان تغير هدف نموذج العمل لإدارة تلك الأ�صول المالية .ومن المتوقع �أن تكون
هذه التغيرات غير متكررة  ،حيث �أن هذه التغيرات يجب �أن تكون مهمة لعمليات المجموعة ويمكن �إثباتها للأطراف الخارجية.
�إذا قررت المجموعة �أن نموذج عملها قد تغير بطريقة ذات �أهمية لعملياتها  ،ف�إنها تعيد ت�صنيف جميع الأ�صول المت�أثرة باثر
م�ستقبلي من اليوم الأول من فترة التقرير التالية (تاريخ �إعادة الت�صنيف) .ال يتم �إعادة بيان الفترات ال�سابقة.
�إعادة ت�صنيف الإلتزامات المالية
تحدد المجموعة ت�صنيف الإلتزامات المالية عند الإدراج المبدئي .ال ي�سمح ب�إعادة الت�صنيف الحق ًا.
تعديل الأ�صول المالية
�إذا تم تعديل �شروط الأ�صل المالي ،تقوم المجموعة بتقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية للأ�صل المع ّدل مختلفة ب�شكل جوهري.
�إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة ب�شكل جوهري  ،تعتبر عندها الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأ�صل المالي الأ�صلي
ب�أنه قد �إنتهت .في هذه الحالة ،يتم �إيقاف �إدراج الأ�صل المالي الأ�صلي ويتم �إدراج �أ�صل مالي جديد بالقيمة العادلة.
�إذا كانت التدفقات النقدية للأ�صل المع ّدل المدرج بالتكلفة لي�ست مختلفة ب�شكل جوهري  ،ال ينتج عن التعديل �إيقاف �إدراج
الأ�صل المالي .في هذه الحالة  ،تقوم المجموعة ب�إعادة �إحت�ساب �إجمالي القيمة الدفترية للأ�صل المالي وتدرج المبلغ النا�شىء
من ت�سوية �إجمالي القيمة الدفترية كربح �أو خ�سارة تعديل في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.
تعديل الإلتزامات المالية
�إذا تم تعديل �شروط الإلتزامات المالية واختلفت التدفقات النقدية للإلتزام المع ّدل  ،يتم عندها �إدراج �إلتزام مالي جديد
بالقيمة العادلة ي�ستند على ال�شروط المعدلة .الفرق بين القيمة الدفترية للإلتزام المالي المطف�أ والإلتزام المالي الجديد
بال�شروط المعدلة  ،يدرج في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.
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�إيقاف �إدراج الأ�صول المالية
يتم �إلغاء الأ�صل المالي (�أو  ،عندما ينطبق ذلك  ،جزء من الأ�صل المالي �أو جزء من الأ�صول المالية لل�شركة) عندما:
 .1ينتهي الحق في �إ�ستالم تدفقات نقدية من الأر�ض؛ �أو
 .2تحتفظ ال�شركة بالحق في �إ�ستالم التدفقات النفدية من الأ�صل  ،ولكنها تفتر�ض �إلتزام ب�سدادها بالكامل دون ت�أخير
جوهري لطرف �آخر بموجب ترتيب «تمرير؛ �أو
 .3تحول ال�شركة حقوقها في �إ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل و(�أ) حولت جميع المخاطر والعوائد ب�شكل� ،أو ( )2لم تحول
ولم تحتفظ بجميع المخاطر والعوائد� ،أو (ج) لم تحول ولم تحتفظ بجميع المخاطر والعوائد  ،ولكنها حولت ال�سيطرة على
الأ�صل.
عند �إيقاف �إدراج الأ�صل المالي  ،ف�إن الفرق بين القيمة الدفترية للأ�صل (�أو القيمة الدفترية المخ�ص�صة لجزء من الأ�صل
الذي تم �إيقاف �إدراجه) ومبلغ ( )1المقابل الم�ستلم (بما في ذلك �أي �أ�صل جديد تم الح�صول عليه مطروح ًا منه �أي �إلتزام
جديد مفتر�ض) و (� )2أي �أرباح �أو خ�سائر متراكمة تم �إدراجها في قائمة الإيرادات ال�شاملة الأخرى؛ يدرج في ح�ساب الأرباح
�أو الخ�سائر.
�أي �أرباح/خ�سائر مدرجة في قائمة الإيرادات ال�شاملة الأخرى فيما يتعلق ب�أدوات حقوق الملكية الم�صنفة بالقيمة العادلة من
خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى  ،ال يتم �إدراجها في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر عند �إيقاف �إدراج تلك الأداة� .أي منافع في
الأ�صول المالية المحولة التي تكون م�ؤهلة لإلغاء الإدراج �أن�شاتها �أو تحتفظ بها المجموعة ،تدرج كا�صل �أو �إلتزام منف�صل.
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في �إ�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل � ،أو دخلت في ترتيب «تمرير» ،ف�إنها تق ّيم ما
�إذا ولأي مدى قد احتفظت بمخاطر وعوائد الملكية� .إذا لم تم بتحويل ولم تحتفظ بجميع مخاطر وعوائد الأ�صل  ،ولم تحول
ال�سيطرة على الأ�صل  ،ت�ستمر ال�شركة في �إدراج الأ�صل المح ّول �إلى حد �إ�ستمرار م�شاركة المجموعة .في هذه الحالة  ،تدرج
المجموعة �أي�ض ًا الإلتزام الم�صاحب .يتم قيا�س الأ�صل المح ّول والإلتزام الم�صاحب وفق ًا لأ�س�س تعك�س الحقوق والإلتزامات التي
�إحتفظت بها المجموعة.
يتم قيا�س الم�شاركة الم�ستمرة التي ت�أخذ �شكل �ﺿﻣﺎن على الأ�صول اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ بالقيمة الدفترية الأ�صلية للأ�صول و�أق�صى مبلغ
يمكن �أن ُيطلب ﻣن المجموعة �سداده.
�إيقاف �إدراج الإلتزامات المالية
يتم �إلغاء الإلتزام المالي عندما يلغى الإلتزام �أو ينتهي .عندما يتم �إ�ستبدال �إلتزام مالي ب�آخر من نف�س ال ُمقر�ض ب�شروط مختلفة
� ،أو عندما يتم تعديل �شروط الإلتزام القائم  ،ف�إن مثل هذا الإ�ستبدال �أو التعديل يعتبر �أنه بمثابة �إيقاف �إدراج للإلتزام الأ�صلي
 ،ويدرج الإلتزام الجديد والفرق في القيم الدفترية ذات ال�صلة  ،في ح�ساب الأرباح �أو الخ�سائر.
المقا�صة
يتم �إجراء مقا�صة بين الأ�صول والإلتزامات المالية  ،ويتم �إدراج �صافي القيمة في قائمة المركز المالي  ،فقط �إذا:
• وجد حق قانوني حالي قابل للتنفيذ لإجراء مقا�صة بين المبالغ المدرجة ؛ و
• وجدت نية للت�سوية على �أ�سا�س ال�صافي � ،أو لتحقق الأ�صول وت�سوية الإلتزام في نف�س الوقت.
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�إنخفا�ض قيمة الأ�صول المالية
ينطبق نموذج �إنخفا�ض القيمة الجديد يطبق �أي�ض ًا على الأ�صول المالية التي تم قيا�سها بالتكلفة المطف�أة  ،مديونيات ا�صول
العقود  ،مديونيات الإيجار و�أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى  ،ولكن لي�س على الإ�ستثمار في �أدوات
حقوق الملكية .الأ�صول المالية بالتكلفة المطف�أة تتكون من الذمم المدينة والإ�ستثمار والنقد وما يعادل النقد.
بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  ، 9يقا�س مخ�ص�ص الخ�سارة وفق ًا للأ�س�س التالية:
• الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة لفترة � 12شهر ًا :وهي الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة الناتجة من �أحداث التعثر المحتمل خالل
� 12شهر ًا بعد تاريخ التقرير؛ و
• الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة على مدى العمر الإنتاجي للأداة :هي الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع �أحداث
التعثر المحتمل على مدى العمر المتوقع للأداة المالية.
تقي�س المجموعة مخ�ص�ص الخ�سارة بمبلغ يعادل الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة مدى الحياة  -ب�إ�ستثناء ما يلي  -والتي يتم قيا�سها
كخ�سائر �إئتمانية متوقعة لفترة � 12شهر ًا:
• الأ�صول المالية التي تم تحديد �أن لها مخاطر �إئتمان منخف�ضة في تاريخ التقرير؛ و
• الأ�صول المالية التي لم تزد مخاطرها الإئتمانية (�أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع للأداة المالية)
ب�صورة جوهرية منذ الإدراج المبدئي.

اال�سلوب العام

تطبق المجموعة ا�سلوب مكون من ثالثة مراحل لقيا�س الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة .يتم ترحيل الأ�صول بين المراحل الثالثة
بناء على التغير في جودة الإئتمان منذ الإدراج المبدئي .الأ�صول المالية التي لها زيادة جوهرية في مخاطر الإئتمان منذ الإدراج
ترحل من المرحلة الأولى �إلى المرحلة الثانية وتدرج الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة
المبدئي  ،ولكن لم تنخف�ض قيمتها الإئتمانية ّ ،
بناء على التعثر المحتمل للطرف المقابل الذي حدث على مدى عمر الأ�صل .تعتبر جميع الأ�صول المالية الأخرى ب�أنها في
المرحلة الأولى �إال �إذا �إنخف�ض معدلها الإئتماني وتدرج الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة بناء على التعثر المحتمل للعميل خالل الـ
� 12شهر ًا المقبلة .يتم تقدير�أن الأ�صول الإئتمانية ذات قيمة �إئتمانية منخف�ض عندما يوجد ت�أثير قابل للتحديد على التدفقات
النقدية المقدرة للأ�صل المالي .تطبق المجموعة اال�سلوب العام على جميع الأ�صول المالية ب�إ�ستثناء الذمم المدينة التي لي�س
لها ُمك ّون مالي جوهري.

الزيادة الجوهرية في مخاطر الإئتمان

عند تحديد ما �إذا كانت مخاطر الإئتمان لأ�صل مالي قد زادت ب�شكل جوهري منذ الإدراج المبدئي وعند تقدير الخ�سائر
الإئتمانية المتوقعة  ،ت�ضع المجموعة في الإعتبار معلومات معقولة وم�ؤيدة ذات �صلة ومتاحة دون تكلفة �أو جهد له .وي�شمل ذلك
المعلومات والتحليل الكمي والنوعي على حد �سواء � ،إ�ستناد ًا �إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني المدرو�س  ،بما
في ذلك المعلومات الم�ستقبلية.

التعثر

تعتبر المجموعة �أن الأ�صل المالي في حالة تعثر عندما ال يحتمل �أن يدفع المقتر�ض �إلتزاماته الإئتمانية �إلى المجموعة بالكامل
 ،دون �أن تتخذ المجموعة �إجراءات مثل تفعيل ال�ضمانات (�إن وجدت) �أو �إ�ستناد ًا �إلى فترة معينة من الت�أخر في ال�سداد (�أيام
الت�أخير).
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اال�سلوب المب�سط

تطبق المجموعة اال�سلوب المب�سط لقيا�س الخ�سائر الإئتمانية  ،والذي يفر�ض �إدراج مخ�ص�ص الخ�سارة المتوقعة مدى الحياة
للذمم المدينة التي لي�س لها ُمك ّون مالي جوهري .في ظل اال�سلوب المب�سط  ،ال توجد حاجة لر�صد الزيادات الكبيرة في مخاطر
الإئتمان و�ستكون المجموعة مطالبة بقيا�س خ�سائر الإئتمان المتوقعة مدى الحياة في جميع الأوقات.

قيا�س الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة:

الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة هي التقدير المرجح المحتمل للخ�سائر الإئتمانية .يتم قيا�س الخ�سائر الإئتمانية على �أنها القيمة
الحالية لجميع حاالت النق�ص النقدي (�أي الفرق بين التدفقات النقدية الم�ستحقة للمجموعة وفق ًا للعقد والتدفقات النقدية التي
تتوقع المجموعة �إ�ستالمها) .يتم خ�صم الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للأ�صل المالي .الفترة الق�صوى التي
يتم �أخذها في االعتبار عند تقدير الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة هي الحد الأق�صى للفترة التعاقدية التي تتعر�ض فيها المجموعة
لمخاطر الإئتمان.

�أ�صول مالية تعر�ضت النخفا�ض القيمة االئتمانية

في تاريخ كل تقرير  ،تقوم المجموعة بتقييم ما �إذا كانت الأ�صول المالية المدرجة بالتكلفة المطف�أة ذات قيمة ائتمانية منخف�ضة.
يكون الأ�صل المالي ذو «قيمة �إئتمانية منخف�ضة» عند وقوع حدث �أو �أكثر له ت�أثير �سالب على التدفقات النقدية الم�ستقبلية
المقدرة للأ�صل المالي.

ال�شطب

يتم �شطب �إجمالي القيمة الدفترية للأ�صل المالي (�إما جزئي ًا �أو كلي ًا) �إلى الحد الذي ال يوجد معه احتمال واقعي لإ�سترداده .هذا
هو الحال عموم ًا عندما تقرر المجموعة �أن المدين لي�س لديه �أ�صول �أو م�صادر دخل يمكن �أن تولد تدفقات نقدية كافية ل�سداد
المبالغ الخا�ضعة لل�شطب .ومع ذلك  ،قد تظل الأ�صول المالية الم�شطوبة خا�ضعة لأن�شطة الإنفاذ من �أجل الإلتزام ب�إجراءات
المجموعة الخا�صة ب�إ�سترداد المبالغ الم�ستحقة.
عر�ض �إنخفا�ض القيمة
يتم خ�صم مخ�ص�ص الخ�سارة للأ�صول المالية التي تم قيا�سها بالتكلفة المطف�أة من �إجمالي القيمة الدفترية للأ�صول .يتم عر�ض
خ�سائر انخفا�ض القيمة المتعلقة بالأ�صول المالية ب�شكل منف�صل في قائمة الأرباح �أو الخ�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  15الإيرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تدرج المجموعة الإيرادات من العقود المبرمة مع العمالء وفق ًا لال�سلوب المكون من  5مراحل والمبين في المعيار الدولي لإعداد
التقارير المالية رقم :15
المرحلة الأولى  -تحديد العقد/العقود المبرمة مع العمالءُ :يع ّرف العقد ب�أنه �إتفاق بين طرفين �أو �أكثر ين�شئ حقوق ًا
والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير الخا�صة بكل عقد يجب الوفاء به.
المرحلة  2تحديد التزامات الأداء في العقد :التزام الأداء هو وحدة لإحت�ساب وعد في عقد مع عميل لتحويل ب�ضاعة �أو خدمة
�إلى العميل.
المرحلة  3تحديد �سعر المعاملة� :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة �إ�ستحقاقه مقابل تحويل الب�ضائع �أو
الخدمات الموعودة �إلى العميل  ،ب�إ�ستثناء المبالغ التي تم تخ�صي�صها نيابة عن �أطراف �أخرى.
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المرحلة  4تخ�صي�ص �سعر المعاملة �إلى التزامات الأداء في العقد :بالن�سبة للعقد الذي لديه �أكثر من التزام �أداء� ،ستقوم
المجموعة بتخ�صي�ص �سعر المعاملة �إلى كل التزام �أداء بمبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة �إ�ستحقاقه في مقابل كل �إلتزام �أداء
ُمر�ضي.
المرحلة � 5إدراج ا�ﻹ يرادات ﻋﻧدﻣﺎ (�أو حيث) تفي اﻟجهة ب�إلتزام الأداء.
تفي المجموعة ب�إلتزام الأداء وتدرج الإيرادات على مدى فترة زمنية � ،إذا تم �إ�ستيفاء �أحد المعايير التالية:
• ي�ستلم العميل وي�ستهلك في نف�س الوقت المنافع التي يوفرها �أداء المجموعة عندما تقوم المجموعة بذلك؛ �أو
• ين�شىء �أداء المجموعة �أو يح�سن الأ�صل الذي ي�سيطر عليه العميل عند �إن�شاء ذلك الأ�صل �أو تح�سينه ؛ �أو
• ال ين�شىء �أداء المجموعة �أ�صول ذات �إ�ستخدام بديل للمجموعة  ،ويكون لها حق الإنفاذ بالن�سبة للدفع على ا�سا�س الأداء
المكتمل حتى تاريخه.
بالن�سبة لإلتزامات الأداء التي ال يتم فيها �إ�ستيفاء �أي من ال�شروط المذكورة �أعاله ،يتم �إدراج الإيرادات في الوقت الذي يتم فيه
الوفاء ب�إلتزام الأداء.
تكلفة الإ�ستيفاء والوفاء
ﺗﻘوم ال�شركة بر�سملة تكاليف �إ�ضافية للح�صول ﻋلى عقد ﻣﻊ العميل �إﻻ �إذا كاﻧت فترة الإطفاء لتلك التكاليف �أﻗل ﻣن �سنة واحدة.
�إذا كانت التكاليف المتكبدة في تنفيذ عقد مع عميل ال تدخل في نطاق الإر�شادات الأخرى  -على �سبيل المثال  ،المخزون �أو
الأ�صول غير الملمو�سة �أو الممتلكات والآالت والمعدات  -عندئذ  ،تقوم المجموعة ب�إدراج الأ�صل فقط �إذا كانت تكاليف الوفاء
ت�ستوفي المعايير التالية:
• تتعلق مبا�شرة بعقد قائم �أو عقد محدد متوقع؛
• تنتج �أو تعزز موارد �سيتم �إ�ستخدامها للوفاء �إلتزامات الأداء في الم�ستقبل؛ و
• من المتوقع �أن يتم �إ�ستردادها.
�إذا كانت التكاليف المتكبدة لتنفيذ العقد تقع في نطاق �إر�شادات �أخرى� ،ستقوم المجموعة ب�إحت�ساب هذه التكاليف ب�إ�ستخدام
تلك الإر�شادات الأخرى.
ﺗﻘوم المجموعة ب�إطفاء الأ�صول المدرجة لتكاليف الح�صول على العقد و�/أو تنفيذه ﻋلى �أ�ﺳﺎ�س ﻣﻧﺗظم ،ﺑﻣﺎ يتﻣﺎ�شى ﻣﻊ ﻧﻣط
ﺗﺣويل الب�ضاعة �أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ يرﺗﺑط بها ذلك الأ�صل .في حالة وجود �إنخفا�ض في القيمة  ،تقوم المجموعة ب�إدراج هذه
الخ�سائر �إلى الحد الذي تزيد معه القيمة الدفترية للأ�صل عن المبلغ القابل للإ�سترداد.
يتم �إدراج الإيرادات من بيع الب�ضائع في الأرباح �أو الخ�سائر عندما تتحول ال�سيطرة �إلى العميل � ،أي عندما يتم ت�سليم الب�ضائع
ويقبلها العميل ويمكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوق منها .ال يوجد تغير في �سيا�سة �إدراج الإيرادات حيث يتم تحويل
المخاطر الجوهرية وعوائد ملكية الب�ضائع �إلى الم�شتري في نف�س الوقت.
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يتم �إدراج الإيرادات في الأرباح �أو الخ�سائر من الخدمات المقدمة على مدى فترة تقديم الخدمة �إلى العميل بالتزامن مع تلقي
العميل و�إ�ستخدامه للمنافع التي يوفرها تنفيذ المجموعة لإلتزامها .يتم �إدراج الإيرادات بالتنا�سب مع مرحلة �إتمام المعاملة في
الفترة المحا�سبية التي يتم فيها تقديم الخدمات والتي ين�ش�أ فيها الحق في �إ�ستالم المقابل .ال يتم �إدراج الإيرادات في حالة وجود
�شكوك جوهرية حول تح�صيل المقابل الم�ستحق والتكاليف الم�صاحبة �أو �إحتمال �إعادة الب�ضائع.
مكاف�آت نهاية الخدمة وم�ستحقات الإجازات
ت�ستحق مكاف�آت نهاية الخدمة وفق ًا ل�شروط تعاقد الموظفين في المجموعة في تاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة متطلبات
قانون العمل ال ُعماني ل�سنة  2003وتعديالته .لدى المجموعة �سيا�سة تكوين مخ�ص�ص لمكاف�آت نهاية الخدمة لموظفيها يعادل راتب ًا
�أ�سا�سي ًا واحد ًا عن كل �سنة خدمة تم �إنها�ؤها .تدرج م�ستحقات الإجازة ال�سنوية وبدل تذاكر ال�سفر عند ا�ستحقاقها للموظفين
ويكون اال�ستحقاق لاللتزام المقدر النا�شئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ قائمة المركز المالي .يتم
الإف�صاح عن تلك اال�ستحقاقات �ضمن االلتزامات المتداولة  ،بينما يتم الإف�صاح عن اال�ستحقاق المتعلق بمكاف�آت نهاية الخدمة
ك�إلتزام غير متداول.
العملة الأجنبية
تقا�س البنود المدرجة بالقوائم المالية الموحدة لل�شركة ب�إ�ستخدام عملة البيئة الإقت�صادية الرئي�سية التي تعمل المجموعة �ضمنها
(«العملة الت�شغيلية») .تعر�ض القوائم المالية الموحدة بالريال العماني وهو العملة الت�شغيلية وعملة العر�ض لل�شركة.
تدرج قيمة المعامالت بعمالت �أجنبية بالعملة التنفيذية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ المعاملة .تدرج �أرباح وخ�سائر
�صرف العملة الأجنبية الناتجة عن ت�سوية تلك المعامالت وعن التحويل وفق ًا لمعدالت ال�صرف بنهاية ال�سنة للأ�صول والإلتزامات
النقدية المنفذة بعمالت �أجنبية في قائمة الدخل ال�شامل.
الممتلكات والآالت والمعدات
تدرج بنود الممتلكات والآالت والمعدات ب�سعر التكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك المتراكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة � ،إن وجدت .تدرج
الأر�ض بمبلغ �إعادة التقييم .تكلفة الممتلكات والآالت والمعدات هي تكلفة ال�شراء � ،إ�ضافة �إلى �أي م�صاريف عر�ضية للحيازة.
تتم �إعادة تقييم الأر�ض كل ثالث �سنوات وفق ًا لقيمة ال�سوق المفتوح على �أ�سا�س الإ�ستخدام الحالي بوا�سطة مق ّيم خارجي.
يدرج �صافي الفائ�ض الناتج عن �إعادة التقييم في �إحتياطي �إعادة التقييم � ،إال �إذا �أدرجت الزيادة من �إعادة التقييم كدخل �إلى
الحد الذي تعك�س معه الإنخفا�ض في �إعادة تقييم نف�س الأ�صل المدرج �سابق ًا كم�صروف .يدرج الإنخفا�ض نتيجة لإعادة التقييم
كم�صروف � ،إال �إذا �أدرج مبا�شرة مقابل �أي فائ�ض �إعادة تقييم �إلى الحد الذي ال يتجاوز معه الإنخفا�ض المبلغ المحتفظ به في
فائ�ض �إعادة التقييم بالن�سبة لذلك الأ�صل .عند الإ�ستبعاد  ،يتم تحويل فائ�ض �إعادة التقييم مبا�شرة �إلى الأرباح الم�ستبقاة .ال
يتم �إجراء التحويالت من فائ�ض �إعادة التقييم �إلى الأرباح الم�ستبقاة من خالل قائمة الأرباح �أو الخ�سائر والإيرادات ال�شاملة
الأخرى.
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يتم �إحت�ساب الإ�ستهالك للأ�صول الأخرى ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتخ�صي�ص تكلفتها �إلى قيمها المتبقية على مدار
الأعمار الإنتاجية المقدرة لها على النحو التالي		:
ال�سنوات
�سيارات
معدات مكتب ّية
�آالت ومعدات
�أثاث وتركيبات

5
7-5
7-5
5

تتم مراجعة القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية للأ�صول ،وتعدل عندما يكون ذلك مالئم ًا ،في تاريخ كل مركز مالي .وعندما تكون
القيمة الدفترية للأ�صل �أكبر من القيمة المقدر ا�ستردادها عن ذلك الأ�صل تخف�ض قيمته فور ًا �إلى القيمة المتوقع ا�ستردادها.
تُحدد �أرباح وخ�سائر ا�ستبعادات الممتلكات والآالت والمعدات بالرجوع �إلى قيمها الدفترية وتُراعى عند تحديد �أرباح الت�شغيل �أو
خ�سائره.
�أ�صول غير ملمو�سة
تدرج الأ�صول غير الملمو�سة بالتكلفة مطروح ًا منها الإطفاء المتراكم .تكلفة الأ�صل غير الملمو�س هي �سعر �شرا�ؤه بالإ�ضافة �إلى
�أي م�صاريف طارئة .تتم ر�سملة الم�صاريف الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع الإقت�صادية الم�ستقبلية الم�ضمنة في بنود
الأ�صل غير الملمو�س .تدرج جميع الم�صاريف الأخرى في قائمة الدخل ال�شامل كم�صروف عند تكبدها .يتم �إحت�ساب الإطفاء في
قائمة الدخل ال�شامل بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المق ّدرة لكل بند من بنود الأ�صل غير الملمو�س .العمر
الإنتاجي للأ�صل غير الملمو�س هو � 5سنوات.
�إ�ستك�شاف المعادن ونفقات التقييم
يتم ترحيل م�صروفات الإ�ستك�شاف ونفقات التقييم فيما يتعلق بمختلف مناطق الم�صالح والتي تكون حقوق الحيازة فيها متداولة،
ك�أ�صل في قائمة المركز المالي عندما يكون من المتوقع �إ�سترداد النفقات من خالل التطوير والإ�ستغالل الناجح لمنطقة
الم�صلحة � ،أو عن طريق بيعها ؛ �أو �أن تكون �أن�شطة الإ�ستك�شاف م�ستمرة في منطقة ولم ت�صل الأن�شطة �إلى مرحلة ت�سمح بتقدير
معقول لوجود �إحتياطيات قابلة للإ�سترداد من الناحية الإقت�صادية .عندما يتم التخلي عن م�شروع  ،يتم �شطب النفقات المتكبدة
في ال�سنة التي تم فيها �إتخاذ القرار.
�إذا كانت الحقائق والظروف ت�شير �إلى �إمكانية �إنخفا�ض القيمة الدفترية لأية �أ�صول �إ�ستك�شاف وتقييم مدرجة  ،تقوم الإدارة
ب�إجراء �إختبارات �إنخفا�ض القيمة على تلك الأ�صول وتقي�س �إنخفا�ض القيمة � ،إن وجد .يتم �إدراج �أي خ�سارة �إنخفا�ض في القيمة
كم�صروف .يتم �إجراء مراجعة دورية لكل منطقة من منطاق الم�صالح لتحديد مدى مالءمة الإ�ستمرار في ترحيل التكاليف
المتعلقة بتلك المنطقة.
المخزون
يدرج المخزون بالتكلفة �أو �صافي القيمة القابلة للتحقق � ،أيهما �أقل� .صافي القيمة القابلة للتحقق هي �سعر البيع المق ّدر في �إطار
�سير العمل العادي مطروح ًا منه جميع التكاليف المقدرة حتى �إكتمال المنتج وبيعه .يتم تحديد وتقدير تكلفة المخزون بالرجوع
�إلى �أ�سعار بيعه.
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النقد وما يعادل النقد
يت�ألف النقد وما يعادل النقد من النقد في ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك والودائع ق�صيرة الأجل بفترة �إ�ستحقاق �أ�صلية ثالثة
�أ�شهر �أو �أقل من تاريخ الإيداع.
المخ�ص�صـات
يتم �إدراج المخ�ص�صات عند وجود �إلتزام قانوني �أو �إ�ستداللي على المجموعة ناتج عن حدث �سابق والذي من المحتمل �أن يحدث
تدفق خارجي لمنافع �إقت�صادية لت�سوية الإلتزام ويمكن تقدير المبلغ ب�شكل معقول.
يمثل المبلغ المدرج كمخ�ص�ص �أف�ضل التقديرات للمقابل المطلوب لت�سوية الإلتزام الحالي في تاريخ التقرير ،مع الأخذ في
الإعتبار المخاطر وال�شكوك التي تحيط بالإلتزام.عندما يتم قيا�س المخ�ص�ص ب�إ�ستخدام التدفقات النقدية المقدرة لت�سوية
الإلتزام الحالي  ،ف�إن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
التقديرات والإجتهادات المحا�سبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم المالية الموحدة وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية �أن تجري الإدارة تقديرات و�إفترا�ضات ت�ؤثر على
المبالغ المقرر عنها للأ�صول والإلتزامات والإيرادات والم�صاريف والإف�صاح عن الأ�صول والإلتزامات المحتملة .قد تقع �أحداث
م�ستقبلية ت�ؤدي �إلى تغير الإفترا�ضات الم�ستخدمة في الو�صول �إلى التقديرات .تدرج ت�أثيرات �أي تغير في التقديرات في القوائم
المالية الموحدة عندما تكون قابلة للتحديد ب�شكل معقول.
يتم تقييم الإجتهادات والتقديرات المحا�سبية ب�شكل م�ستمر  ،وهي ت�ستند على الخبرة التاريخية وعوامل �أخرى  ،مت�ضمنة توقعات
�أحداث م�ستقبلية يعتدق ب�أنها معقولة وفق ًا للظروف.

الإ�ستهالك  /الإطفاء

يتم �إحت�ساب الإ�ستهالك من �أجل �شطب تكلفة الأ�صول على مدى �أعمارها الإنتاجية المقدرة .ي�ستند �إحت�ساب الأعمار الإنتاجية
المقدرة على تقدير الإدارة لعدة عوامل مثل دورات الت�شغيل وبرامج ال�صيانة والتلف والت�آكل الطبيعيين ب�إ�ستخدام �أف�ضل
التقديرات.

الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات

ت�ستهلك تكاليف بنود الممتلكات والمعدات ب�شكل منتظم على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للأ�صول .حددت الإدارة الأعمار
الإنتاجية المقدرة لكل �أ�صل و�/أو فئة �أ�صول بناء على العوامل التالية:
• الإ�ستخدام المتوقع للأ�صل؛ و
• الت�آكل والتلف المتوقعين ،والتي تعتمد على عوامل الت�شغيل وعوامل البيئة؛ و
• الحدود القانونية �أو الحدود المماثلة لإ�ستخدام الأ�صول.
لم تجري الإدارة تقديرات للقيم المتبقية لأي بند من بنود الممتلكات والمعدات في نهاية �أعمارها الإنتاجية حيث �أعتبرت ب�أنها
لي�ست جوهرية.
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�إحت�ساب مخ�ص�ص الخ�سارة
ي�ستند مخ�ص�ص الخ�سارة للأ�صول المالية على �إفترا�ضات حول �إحتمال ومخاطر التعثر ومعدالت الخ�سارة المتوقعة .ت�ستخدم
المجموعة �إجتهادات محا�سبية عند �إجراء هذه الإفترا�ضات و�إختيار المدخالت لإحت�ساب �إنخفا�ض القيمة  ،وذلك بناء على
خبرة التاريخية لل�شركة و�أو�ضاع ال�سوق الحالية �إلى جانب تقديرات م�ستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.

تقدير القيم العادلة
يفتر�ض �أن القيم الدفترية للأ�صول وااللتزامات المالية التي ت�ستحق خالل �أقل من �سنة واحدة تقارب قيمها العادلة .يتم تحديد
القيمة العادلة لال�ستثمارات غير المدرجة بالرجوع �إلى القيمة ال�سوقية ال�ستثمار م�شابه �أو بنا ًء على التدفقات النقدية المخ�صومة
المتوقعة �أو �صافي الأ�صول الأ�سا�سية لال�ستثمار.
الم�ستوى  - 1الأ�سعار المدرجة (غير المعدلة) في الأ�سواق الن�شطة للأ�صول �أو االلتزامات المتطابقة.
الم�ستوى  -2تقنيات �أخرى يمكن مالحظتها لجميع المدخالت التي لها ت�أثير كبير على القيمة العادلة الم�سجلة� ،سواء ب�شكل
مبا�شر �أو غير مبا�شر
الم�ستوى  - 3التقنيات التي ت�ستخدم المدخالت التي لها ت�أثير كبير على القيمة العادلة الم�سجلة التي ال ت�ستند �إلى بيانات ال�سوق
الملحوظة.
يو�ضح الجدول التالي �أ�ساليب التقييم الم�ستخدمة في قيا�س القيم العادلة من الم�ستوى  3للأدوات المالية المقا�سة بالقيمة
العادلة في قائمة المركز المالي ،بالإ�ضافة �إلى المدخالت الهامة غير الملحوظة الم�ستخدمة.
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�أدوات مالية

تقنية التقييم

ا�ستثمارات غير
مدرجة

المتو�سط المرجح �ستزداد (/تنخف�ض) القيمة
التدفقات النقدية المخ�صومة :ي�أخذ
نموذج التقييم في االعتبار القيمة الحالية لتكلفة ر�أ�س المال العادلة المقدرة �إذا:
.٪14
ل�صافي التدفقات النقدية الم�ستقبلية
• كان المتو�سط المرجح
المتوقعة من قبل ال�شركة الم�ستثمر
لتكلفة ر�أ�س المال �أقل /
فيها  ،مع الأخذ بعين االعتبار ا�ستكمال
(�أعلى)؛
خطط التو�سع  ،والديموغرافية المحلية
• كانت القيمة النهائية �أعلى
واالتفاقيات التعاقدية الجديدة المتوقعة.
�( /أقل).
يتم خ�صم �صافي التدفقات النقدية
الم�ستقبلية با�ستخدام معدالت الخ�صم
المعدلة ح�سب المخاطر .من بين عوامل
�أخرى  ،ف�إن تقدير �سعر الخ�صم ي�أخذ
في االعتبار تكلفة الدين بعد ال�ضريبة ،
والمخاطر ال�شاملة لل�صناعة وتكلفة حقوق
الملكية.
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مدخالت هامة ال
يمكن مالحظتها

العالقة بين المدخالت
الرئي�سية التي ال يمكن
مالحظتها وقيا�س القيمة
العادلة

 -3المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتعديالت والتف�سيرات الجديدة
تتفق ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة في �إعداد القوائم المالية مع تلك الم�ستخدمة في �إعداد القوائم المالية ال�سنوية للمجموعة
للفترة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2019با�ستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي ي�سري مفعولها كما في  1يناير  .2020لم تقم
المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معيار �أو تف�سير �أو تعديل �آخر َ�صدَ ر ولم ي�سر مفعوله بعد.
							
( )1معايير وتعديالت وتف�سيرات �سارية المفعول في 		2020
تعريف الأعمال (تعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم .)3
�إ�صالح معيار �سعر الفائدة (تعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية
رقم  9ومعيار المحا�سبة الدولية .)39
تعريف م�صطلح جوهري (تعديالت على معياري المحا�سبة الدولية  1و )8
تعديالت على المراجع حول الإطار المفاهيمي في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
لي�س للمعايير المذكورة �أعاله ت�أثير ًا على القوائم المالية لل�شركة .لم تقم ال�شركة بالتطبيق المبكر لأي معيار �أو تف�سير �أو تعديل
�آخر َ�صدَ ر ولم ي�سر مفعوله بعد.
( )2معايير وتعديالت وتف�سيرات �صدرت ولم ت�سري فعاليتها بعد
فيما يلي يتم الإف�صاح عن المعايير والتف�سيرات الجديدة والمعدلة التي تم �إ�صدارها ولكن لم ت�صبح �سارية المفعول حتى تاريخ
�إ�صدار القوائم المالية للمجموعة.
تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتف�سيرات الجديدة والمعدلة� ،إن وجدت ،عندما ت�صبح �سارية المفعول.
• امتيازات الإيجار ذات ال�صلة بانت�شار وباء كورونا (كوفيد ( ،)19تعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم
.)16
•	�إ�صالح معيار �سعر الفائدة  -المرحلة ( 2تعديالت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية �أرقام  9و 4و 7و 16ومعيار
المحا�سبة الدولي رقم )39
• العقود المجحفة  -تكلفة تنفيذ عقد (تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم .)37
• الممتلكات والآالت والمعدات :الممتلكات والآالت والمعدات :متح�صالت قبل اال�ستخدام المق�صود  -تعديالت على معيار
المحا�سبة الدولي رقم 16
• مرجع حول الإطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم .)3
• ت�صنيف االلتزامات كالتزامات متداولة �أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم .)1
• المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  - 17عقود الت�أمين والتعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم
.17
• تعريف م�صطلح جوهري (تعديالت على معياري المحا�سبة الدولية  1و .)8
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� - 4إدارة المخاطر المالية
عوامل المخاطر المالية
تتعر�ض المجموعة لمختلف المخاطر المالية نتيجة ممار�ستها �أن�شطتها وتتمثل تلك المخاطر في ت�أثيرات التغيرات في مخاطر
ال�سوق (مت�ضمنة مخاطر �سعر �صرف العملة الأجنبية ومخاطر معدل الفائدة) ومخاطر الإئتمان ومخاطر ال�سيولة .ويركز
برنامج �إدارة المخاطر للمجموعة ب�شكل عام على عدم القدرة على التنب�ؤ بالأ�سواق المالية وي�سعى لتقليل الآثار العك�سية المحتملة
على الأداء المالي للمجموعة .وتقوم الإدارة ب�إدارة المخاطر تحت �إ�شراف القائمين على الحوكمة.
مخاطر ال�سوق
مخاطر �صرف العملة الأجنبية
تن�ش�أ مخاطر �صرف العملة الأجنبية عندما تتغير قيمة الأدوات المالية نظر ًا للتغيرات في �أ�سعار �صرف العملة الأجنبية .وترى
الإدارة �أن المجموعة غير معر�ضة لمخاطر �صرف عملة جوهر ّية ناتجة عن التعر�ض للعمالت  ،وذلك لأنّ كافة الإيرادات وتكاليف
الت�شغيل الرئي�س ّية منفذة بالريال العماني .بع�ض معامالت ال�شركة والأ�صول وااللتزامات النقدية لنهاية ال�سنة من ّفذة بالدوالر
الأمريكي .بيد �أنّ مخاطر �صرف العملة الأجنبية �ضئيلة حيث �أن الريال ال ُعماني مربوط بالدوالر الأمريكي.
عملة الت�شغيل والعر�ض للمجموعة هي الريال العماني و�أداء المجموعة م�ستقل ب�شكل كبير عن التغيرات في �أ�سعار العمالت
الأجنبية .ال توجد �أدوات مالية هامة بالعملة الأجنبية وبالتالي ف�إن مخاطر العمالت الأجنبية لي�ست جوهرية.
مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة الأداة المالية ب�سبب التغيرات في معدالت الفائدة بال�سوق .وال تتعر�ض المجموعة
لأي مخاطر جوهر ّية تتعلق بمعدل الفائدة  ،حيث ال يوجد لديها �أي �أ�صول و�إلتزامات جوهرية تحمل معدالت فائدة متغيرة.
لكل تغيير بن�سبة  ٪5في �سعر الفائدة ،قد يتح�سن الدخل ال�شامل لل�شركة �أو يقل تقري ًبا بقيمة  65,390ريال عماني (:2019
 30,240ريال عماني) على �أ�سا�س االلتزامات التي تحمل فائدة في نهاية فترة �إعداد التقارير.
مخاطر الإئتمان
مخاطر الإئتمان هي مخاطر تكبد خ�سارة مالية في حالة عدم تمكن العميل �أو الطرف المقابل للأداة المالية من الوفاء ب�إلتزاماته
التعاقدية ،وتن�ش�أ هذه المخاطر ب�شكل رئي�سي من النقد وما يعادل النقد والمخاطر الإئتمانية للعمالء والمعامالت الملتزم بها.
تن�ش�أ تركيزات مخاطر الإئتمان عندما ي�شترك عدد من الأطراف المقابلة في �أن�شطة عمل م�شابهة �أو �أن�شطة في نف�س المنطقة
الجغرافية �أو �أن تكون لها �صفات �إقت�صادية مت�شابهة مما ي�ؤدي �إلى �أن تت�أثر قدرة تلك الأطراف على الوفاء بالإلتزامات التعاقد ّية
ب�شكل مماثل لت�أثرها بالتغيرات في الظروف الإقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو الظروف الأخرى .وت�شير تركيزات مخاطر الإئتمان �إلى
الح�سا�سية الن�سبية لأداء ال�شركة تجاه التطورات التي ت�ؤثر على مجال عمل معين �أو منطقة جغرافية معينة .ال يوجد لدى ال�شركة
تركيزات مخاطر �إئتمان جوهرية.
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يت�أثر تعر�ض المجموعة لمخاطر الإئتمان ب�شكل رئي�سي بالخ�صائ�ص الفردية لكل عميل .وال يوجد لدى الخ�صائ�ص ال�سكان ّية
لقاعدة عمالء ال�شركة  ،بما في ذلك مخاطر تعثر ال�سداد لقطاع العمل الذي يعمل به العمالء  ،ت�أثير ًا كبير ًا على مخاطر الإئتمان.
فيما يتعلق بالمخاطر لدى البنوك  ،ترى الإدارة �أن مخاطر الإئتمان �ضئيلة حيث �أن ال�شركة تتعامل مع بنوك ذات �سمعة جيدة.
تمثل القيمة الدفترية للأ�صول المالية الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان .فيما يلي التعر�ض لمخاطر االئتمان في تاريخ
التقرير:
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
ذمم تجارية مدينة
ذمم مدينة �أخرى
ار�صدة بنكية
ودائع بنكية
 31دي�سمبر 2019

معدل الخ�سارة
المرجح %

�أقل من  90يوما
ما بين  180-91يوما
ما بين  270-181يوما
ما بين  365-271يوما
�أكثر من  365يوما

%2.21
%3.50
%10.78
%37.03
%71.83

2,031,983
83,331
1,910,589
895,925
3,516,967
2,605,016
5,616,255
5,427,556
�صافي القيمة
�إجمالي القيمة الدفترية مخ�ص�ص الخ�سارة
الدفترية
ريال عماني
ريال عماني
ريال عماني
947,467
554,806
544,976
112,026
47,137
2,206,412

20,928
19,402
58,757
41,485
33,857
174,429

926,539
535,404
486,219
70,541
13,280
2,031,983

ا�ستناد ًا �إلى الخبرة ال�سابقة ،من المتوقع �أن تكون الذمم المدينة غير منخف�ضة القيمة قابلة لال�سترداد بالكامل .لي�س من
ممار�سات المجموعة الح�صول على �ضمانات على الذمم المدينة وبالتالي ف�إن الغالبية العظمى غير م�ضمونة.
مخاطر ال�سيولة
مخاطر ال�سيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تلبية متطلبات التمويل ال�صافية ،قد تن�ش�أ مخاطر ال�سيولة من ا�ضطرابات
ال�سوق �أو تخفي�ضات االئتمان  ،مما قد ي�ؤدي �إلى عدم توفر م�صادر تمويل معينة.
كاف وتوافر التمويل من كمية كافية من الت�سهيالت االئتمانية الملتزم
تنطوي �إدارة مخاطر ال�سيولة الحذرة على االحتفاظ بنقد ٍ
بها ،تحتفظ الإدارة بالمرونة في التمويل من خالل الحفاظ على التوافر تحت حدود االئتمان الملتزم بها.
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يلخ�ص الجدول �أدناه �آجال ا�ستحقاق االلتزامات المالية غير المخ�صومة للمجموعة في  31دي�سمبر  ،بنا ًء على تواريخ الدفع
التعاقدية ومعدالت الفائدة الحالية في ال�سوق.
 31دي�سمبر 2020

مكاف�أة نهاية الخدمة
ذمم تجارية دائنة و�أخرى
 31دي�سمبر 2019
قر�ض لأجل
التزام بموجب عقد �إيجاري تمويلي
ذمم تجارية دائنة و�أخرى

القيمة
الدفترية
ريال عُماني

التدفقات
النقدية
التعاقدية
ريال عُماني

ريال عُماني

190,171
202,169
392,340

190,171
202,169
392,340

202,169
202,169

525,000
79,840
1,189,780
1,978,162

557,813
82,802
1,189,780
2,013,937

�أقل من �سنة

�أكثر من �سنة
ريال عُماني
190,171
190,171

191,250
82,802
1,189,780
1,463,832

366,563
550,105

 - 5الإيرادات
ت�ستمد المجموعة �إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل ال�سلع والخدمات بمرور الوقت وفي وقت محدد في خطوط
الإنتاج الرئي�سية التالية.
المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
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ت�صنيف الإيرادات  -على مدى فترة
زمنية
�إيرادات من خدمات �إدارية
3,389,501

3,758,484

ت�صنيف الإيرادات  -في فترة زمنية
محددة
مبيعات رمل وح�صى
3,039,187
�أتاوات
76,649
6,505,337

3,820,461
366,171
7,945,116
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ال�شركة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

3,389,501

3,389,501

3,758,484

3,758,484

 - 6تكاليف الموظفين
2020
رواتب و�أجور وعالوات
مكاف�آت نهاية الخدمة (�إي�ضاح )20
الم�ساهمات في خطة تقاعد ذات
م�ساهمات محددة للموظفين العمانيين 101,118
منافع �أخرى للموظفين
135,371
1,851,464
1,505,965
109,010

 - 7م�صروفات الت�شغيل

تكاليف �إ�ست�شارات
تكلفة الب�ضاعة المباعة
�أخرى

المجموعة
2019

2020

ال�شركة
2019

1,404,707
119,751

1,293,934
97,261

1,167,183
85,647

164,834
128,975
1,818,267

87,832

93,771
128,976
1,475,577

61,953
1,540,980

المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

1,412,949
2,063,796
3,334
3,480,079

1,412,949
737
1,413,686

132,000
1,496,417
171,378
1,799,795

132,000
171,378
303,378

 - 8م�صروفات عمومية و�إدارية

مرافق � -إدارة
�سفر
�أتاوات
ت�أمين
م�صروفات �صيانة
�أتعاب ح�ضور جل�سات مجل�س
الإدارة
�أتعاب مهنية
�إيجار
�أخرى

المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
17,265
60,796
70,746
37,882
412,109
313,150
9,250
37,613
14,859
8,805

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
17,265
46,229
44,906
26,830
9,250
37,613
14,859
8,805

11,576

30,565

8,850

19,500

44,696
345,557
85,014
945,089

47,419
303,955
438,454
1,344,622

26,725
328,397
76,418
559,867

28,859
293,556
128,009
556,204

تطوير
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432,000

432,000

-

-

-

432,000

432,000
-

520,000
()88,000

-

-

-

-

-

-

-

-

�أر�ض بالتملك
�آالت ومعدات
الحر
ريال عماني ريال عماني

-

30,565

2,494

2,494

-

33,059

33,059

-

22,214

-

262,720

240,506
22,214

194,991
45,515

262,720

262,720
-

262,720
-

�أثاث وتركيبات
ريال عماني ريال عماني

مركبات

1,521

26,402

3,433

1,759
1,674

1,232
527

29,835

3,280
26,555

1,860
1,420
-

11,218

45,528

-

-

-

45,528

11,218
34,310

11,218
-

466,953

534,495

268,647

242,265
26,382

196,223
46,042

803,142

709,218
93,924

784,580
12,638
()88,000

�أعمال ر�أ�سمالية
المجموع
معدات مكتب ّية قيد تنفيذ
ريال عماني
ريال عماني ريال عماني

الأر�ض ممنوحة من حكومة �سلطنة عمان دون تكلفة خالل �سنة  .2016تم ت�سجيل الأر�ض والمنحة ذات ال�صلة بالقيمة العادلة مع وجود ت�أثير م�صحوب في قائمة الربح �أو الخ�سارة .خالل عام ،2019
ا�ست�أجرت الإدارة مثمنين خارجيين م�ستقلين لإعادة تقييم الأر�ض ،ومن المتوقع �إجراء عمليات �إعادة تقييم للأرا�ضي كل ثالث �سنوات على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية المفتوحة لال�ستخدام القائم.

�صافي القيمة الدفترية في  31دي�سمبر 2019

�صافي القيمة الدفترية في  31دي�سمبر 2020

في  31دي�سمبر 2020

في  1يناير 2020
محمل لل�سنة

الإ�ستهالك المتراكم
في  1يناير 2019
محمل لل�سنة

في  31دي�سمبر 2020

في  1يناير 2020
�إ�ضافات خالل ال�سنة

التكلفة
في  1يناير 2019
�إ�ضافات خالل ال�سنة
خ�سارة انخفا�ض قيمة عند �إعادة التقييم

ال�شركة

-9

ممتلكات و�آالت ومعدات (تابع)

تطوير
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�صافي القيمة الدفترية في  31دي�سمبر 2019

�صافي القيمة الدفترية في  31دي�سمبر 2020

الإ�ستهالك المتراكم
في  1يناير 2019
محمل لل�سنة
في  1يناير 2020
محمل لل�سنة
التغير النا�شئ عن فقدان ال�سيطرة على ال�شركات
التابعة
في  31دي�سمبر 2020

التكلفة
في  1يناير 2019
�إ�ضافات خالل ال�سنة
خ�سارة انخفا�ض قيمة عند �إعادة التقييم
في  1يناير 2020
�إ�ضافات خالل ال�سنة
التغير النا�شئ عن فقدان ال�سيطرة على ال�شركات
التابعة
في  31دي�سمبر 2020

المجموعة

 - 9ممتلكات و�آالت ومعدات

432,000

432,000

-

-

-

432,000

-

520,000
()88,000
432,000
-

332,517

-

-

()161,234

6,498
54,253
60,751
100,483

-

()393,268

148,868
244,400
393,268
-

�أر�ض بالتملك
�آالت ومعدات
الحر
ريال عماني ريال عماني

40,547

30,565

2,494

()24,545

3,592
9,774
13,366
13,673

33,059

()53,913

38,299
15,614
53,913
33,059

31,320

-

262,720

()8,182

197,405
48,395
245,800
25,102

262,720

()14,400

277,120
277,120
-

�أثاث وتركيبات
ريال عماني ريال عماني

مركبات

20,322

26,402

3,433

()10,654

3,278
4,491
7,769
6,318

29,835

()24,811

16,437
11,654
28,091
26,555

649,843

45,528

-

-

-

45,528

()638,625

649,843
649,843
34,310

1,506,549

534,495

268,647

()204,615

210,773
116,913
327,686
145,576

803,142

()1,125,017

1,000,724
921,511
()88,000
1,834,235
93,924

�أعمال ر�أ�سمالية
المجموع
معدات مكتب ّية قيد تنفيذ
ريال عماني
ريال عماني ريال عماني

تطوير
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- 10

�أ�صول غير ملمو�سة

التكلفة
في  1يناير
�إ�ضافات خالل ال�سنة
التغير النا�شئ عن فقدان ال�سيطرة على
ال�شركات التابعة
في  31دي�سمبر
الإطفاء
في  1يناير
محمل لل�سنة
التغير النا�شئ عن فقدان ال�سيطرة على
ال�شركات التابعة

المجموعة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

6,170
3,338

4,290
1,880

-

-

()9,508

-

-

-

-

6,170

-

-

1,940
1,501

756
1,184

-

-

()3,441

-

-

-

في  31دي�سمبر

-

1,940

-

-

القيمة الدفترية
في  31دي�سمبر

-

4,230

-

-

� - 11إ�ستك�شاف المعادن ونفقات التقييم
المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
 1يناير
تكاليف متكبدة خالل ال�سنة
التغير النا�شئ عن فقدان ال�سيطرة على
()46,904
ال�شركات التابعة
في  31دي�سمبر
33,720
13,184

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

6,700
27,020

-

-

-

-

-

33,720

-

-

تمثل التكاليف المتكبدة خالل ال�سنة �أن�شطة مختلفة تم القيام بها في المناطق المرخ�ص بها فيما يتعلق بالحجر الجيري
والدولوميت.
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� - 12إ�ستثمار في �شركات تابعة

2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
700,000
محاجر الدقم �ش.م.ع.م
165,000
�شركة الدقم لال�ستثمار ال�سمكي �ش.م.ع.م
865,000
خالل  ، 2020تم بيع الأ�سهم في �شركة محاجر الدقم �إلى �شركة تنمية معادن ُعمان مقابل  1,878,795ريال عماني في 31
دي�سمبر  2020؛
تمت ت�صفية �شركة الدقم لال�ستثمار ال�سمكي �ش.م.ع.م خالل عام  ، 2020وعند الت�صفية كانت ح�صة ال�شركة في العائدات
 149,497ريال عماني.
� - 31إ�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى
المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

2020
ريال عماني

ال�شركة
2019
ريال عماني

�سوق مواد البناء بالدقم
�ش.م.ع.م
�شركة �إمداد اللوج�ستية �ش.م.ع.م 116,720

440,000

440,000

440,000

116,720

116,720

116,720

556,720

556,720

556,720

556,720

440,000

خالل � ،2019إ�ستحوذت المجموعة على ح�صة بن�سبة  %15في ال�شركات الجديدة التي تم ت�أ�سي�سها وهي �سوق مواد البناء بالدقم
(�ش.م.ع.م) و�شركة �إمداد اللوج�ستية (�ش.م.ع.م).
�أوراق مالية محلية  -غير مدرجة

2020
ريال عماني

2019
ريال عماني

في  1يناير
�أرباح القيمة العادلة
في  31دي�سمبر
 - 41الودائع لأجل

556,720
556,720

515,000
41,720
556,720

تطوير
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الودائع لأجل المعرو�ضة في قائمة المركز المالي هي كما يلي:

وديعة لأجل
الجزء ق�صير الأجل
الجزء طويل الأجل

المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

2,605,016
2,043,230
561,786

2,043,230
2,043,230
-

-

-

الودائع لأجل لدى البنوك المحلية وتحمل فائدة تتراوح من � ٪4.25إلى � ٪4.50سنوي ًا (� ٪4.25 :2019إلى  .)٪4.50تُ�ستحق
هذه الودائع لأجل خالل ال�سنة  ،وقد ا�ستلمت ال�شركة كل من �أ�صل المبلغ والفوائد.
 - ٥١المخزون

المجموعة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

مواد للمتاجرة
قاعدة من الرمل والح�صى
�أخرى
 - 61ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى

-

52,125
45,966

-

-

-

98,091

-

-

المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
ذمم مدينة
ناق�ص ًا :خ�سارة �إنخفا�ض قيمة ذمم
تجارية مدينة
�أر�صدة مدينة �أخرى
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ال�شركة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

-

2,206,412

-

-

-

()174,429

-

-

1,910,589

2,031,983
83,331

1,910,589

57,230

1,910,589

2,115,314

1,910,589

57,230

الحركة في مخ�ص�ص �إنخفا�ض قيمة الذمم التجارية المدينة هي كما يلي:
المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
في  1يناير
مخ�ص�ص خالل العام

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

-

9,125
165,304

-

-

-

174,429

-

-

�إن الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر الإئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة العادلة لكل فئة من فئات الذمم التجارية المدينة
المذكورة في �إي�ضاح  .4ال تحتفظ المجموعة ب�أي �ضمانات.
 - 71النقد وما يعادل النقد

نقد بال�صندوق
�أر�صدة لدى البنوك

المجموعة
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

710
3,516,257

1,236
894,689

710
3,516,257

334
122,523

3,516,967

895,925

3,516,967

122,857

 - 81ر�أ�س المال
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة  3,500,000ريال عماني ( 2,500,000 :2019ريال عماني) مق�سم �إلى )3,500,000 :2019( 3,500,000
�سهم بقيمة ريال عماني واحد لل�سهم وم�سجل لدى وزارة التجارة وال�صناعة .تمتلك الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية الخا�صة
والمناطق الحرة (الهيئة)  ٪100من �أ�سهم ال�شركة.
 - 19الإحتياطي القانوني
تتطلب المادة  132من قانون ال�شركات التجارية لعام  2019تحويل  ٪10من �صافي �أرباح المجموعة �إلى احتياطي قانوني غير
قابل للتوزيع حتى ي�صبح مبلغ االحتياطي القانوني م�ساوي ًا لثلث ر�أ�س المال المدفوع بالكامل للمجموعة.
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 - 02مكاف�آت نهاية الخدمة

في  1يناير
محمل لل�سنة (�إي�ضاح )5
التغير النا�شئ عن فقدان ال�سيطرة على
ال�شركات التابعة
مدفوع خالل ال�سنة

المجموعة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

183,542
109,010

104,938
119,751

144,052
97,261

99,552
85,647

()51,239
()51,142

()41,147

()51,142

()41,147

في  31دي�سمبر
 - 12ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى

190,171

183,542

190,171

144,052

ذمم تجارية دائنة
مكاف�آت موظفين م�ستحقة الدفع
�أر�صدة دائنة �أخرى

109,626
67,099
25,444

927,713
39,332
428,409

109,626
67,099
25,444

39,332
19,172

202,169

1,395,454

202,169

58,504

� - 22أطراف ذات عالقة
تتكون الأطراف ذات العالقة من الم�ساهمين و�أع�ضاء مجل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا والم�ؤ�س�سات التي يتمتعون فيها
بالقدرة على التحكم وممار�سة الت�أثير ب�صورة فعالة على القرارات المالية والت�شغيلية (�أطراف ذات عالقة �أخرى).
وب�صرف النظر عن التعامل مع الهيئة  ،تقوم ال�شركة �أي�ض ًا بالدخول في معامالت في �سياق االعمال العادية مع الأطراف ذات
العالقة الأخرى التي يتم التحكم بها من قبل الحكومة .كانت المعامالت مع الأطراف ذات العالقة على النحو التالي:
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المجموعة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

ال�شركة
2019
2020
ريال عماني ريال عماني

3,758,484

3,758,484

�إيرادات محققة من الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية الخا�صة والمناطق الحرة

3,347,404

3,347,404

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

132,000

1,424,148

132,000

1,424,148

�أتعاب ح�ضور جل�سات مجل�س الإدارة

11,576

19,500

8,850

19,500

تطوير
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�أر�صدة نهاية ال�سنة النا�شئة عن بيع�/شراء الب�ضائع والخدمات مدرجة �ضمن الذمم المدينة التجارية والأر�صدة المدينة الأخرى
والذمم الدائنة على التوالي:
ال�شركة
المجموعة
2019
2019
2020
2020
ريال عماني ريال عماني
ريال عماني ريال عماني
ذمم تجارية مدينة من الهيئة العامة
للمناطق االقت�صادية الخا�صة والمناطق
الحرة

649,632

653,722

649,632

653,722

649,632

653,722

649,632

653,722

 - 32ال�ضريبة
تجري ال�شركة الأم و�شركتها التابعة عملياتها في المنطقة الإقت�صادية الخا�صة بالدقم .لذا ،ف�إن المجموعة معفاة من �ضريبة
الدخل بموجب القرار رقم  2015/236الم�ؤرخ في  26ابريل  2015وقانون �ضريبة الدخل ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم
 2009/28والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة بتطبيقه.
 - 42قرو�ض الأجل

قرو�ض االجل
ناق�صا  :الجزء الجاري من القر�ض لأجل
الجزء غير المتداول من القر�ض لأجل

2020
ريال عماني

2019
ريال عماني

-

525,000
()180,000
345,000

 - 42قرو�ض الأجل (تابع)
يتم الح�صول على القر�ض لأجل ل�شركة تابعة من البنك المحلي لم�صنع الك�سارة الجديدة ويحمل معدل فائدة تجارية بن�سبة
� ٪6,25سنو ًيا وم�ضمون مقابل وديعة لأجل بقيمة  525,000ريال عماني رهن تجاري وت�سجيل م�شترك للم�صنع الذي تم �إن�شا�ؤه.
وحيث �أنه تم بيع ال�شركة التابعة خالل ال�سنة  ،ف�إنه ال يوجد التزام بقر�ض على المجموعة �أو ال�شركة كما في  31دي�سمبر .2020
 -52عقد �إيجار تمويلي
�أبرمت المجموعة ترتيبات ت�أجير مع م�ؤ�س�سة مالية لت�أجير ال�سيارات .تم خ�صم الحد الأدنى من مدفوعات الإيجار با�ستخدام
معدل العائد الداخلي .ينتمي التزام عقد الإيجار هذا �إلى �شركة تابعة  ،وبما �أنه تم بيع ال�شركة التابعة خالل ال�سنة  ،ف�إنه ال توجد
التزامات �إيجار معلقة للمجموعة �أو ال�شركة كما في  31دي�سمبر .2020
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 -62القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات المالية
تقارب القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات المالية قيمتها الدفترية كما هو مو�ضح في قائمة المركز المالي.
 -72االرتباطات وااللتزامات الطارئة
في نهاية الفترة الم�شمولة بالتقرير  ،لدى المجموعة االرتباطات وااللتزامات الطارئة التالية التي تم الدخول فيها في �سياق
العمل العادي:
2019
2020
ريال عماني
ريال عماني
95,000
التزامات ر�أ�سمالية
�ضمانات بنكية
12,221
107,221
� -82أثر تف�شي جائحة فيرو�س كورونا (كوفيد)91-
�إن تف�شي فيرو�س كورونا (كوفيد  )19والتدابير التي اتخذتها الحكومة لل�سيطرة على �أثر هذه الجائحة  ،لم يكن لهم ت�أثير ًا
جوهري ًا على بيئة عمل المجموعة ومركزها المالي .تراقب المجموعة عن كثب ت�أثير التطورات على الأعمال وقد اتخذت بع�ض
الإجراءات االحترازية .ونظ ًرا ل�سرعة تطور الأحداث ،ف�إن ت�أثير تف�شي الفيرو�س يخ�ضع لم�ستويات كبيرة من عدم اليقين،
بالإ�ضافة �إلى نطاق كامل من الت�أثيرات المحتملة غير المعلومة.
� -92إعتماد القوائم المالية الموحدة
تم �إعتماد القوائم المالية الموحدة و�صرحة ب�إ�صدارها بتاريخ  23مار�س .2021
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