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تقرير مراجعي الحسابات إلى المساهمين في
شركة النهضة لمخدمات (ش م ع ع)

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة النيضة لمخدمات (ش م ع ع) ("الشركة") وشركاتيا التابعة ("المجموعة") والتي تشتمل عمي
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  16ديسمبر  0262وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الممكية
الموحدة وقائمة التدفق النقدي الموحدة لمسنة المنتيية بذلك التاريخ وممخص عن السياسات المحاسبية اليامة واإليضاحات
التفسيرية األخرى الواردة في اإليضاحات من [  ] 6إلي [ .] 10

مسئولية إدارة الشركة عن القوائم المالية الموحدة

إن إدارة الشركة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل ليذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية
ومتطمبات اإلفصاح الصادرة عن الييئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لسنة  6752وتعديالتيوعن تمك الرقابة
الداخمية التي تراىا اإلدارة ضرورية لتمكنيا من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوىرية سواء كان ذلك بسبب الغش أو
الخطأ.

مسئولية مراجعي الحسابات

مسئوليتنا ىي إبداء ال أري عمى ىذه القوائم المالية بناءا عمى المراجعة التي نقوم بيا .لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة
الدولية والتي تتطمب منا االلتزام بالمتطمبات األخالقية المالئمة وتخطيط وتنفيذ أعمال الم ارجعة بيدف التوصل إلى درجة
مقبولة من القناعة عما إذ كانت القوائم المالية تخمو من أخطاء جوىرية.
تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات بغرض الحصول عمى أدلة مراجعة عن المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم
المالية .تعتمد اإلجراءات المختارة عمى حكم وتقدير المراجع ويتضمن ذلك تقييم لمخاطر التحريف الجوىرية بالقوائم المالية
سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ .عند القيام بإجراءات تقييم ليذه المخاطر يأخذ المراجع في االعتبار ضوابط الرقابة
الداخمية المالئمة لقيام الشركة باإلعداد والعرض العادل لمقوائم المالية وذلك بغرض تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في
سياق ىذه الظروف وليس بغرض إبداء الرأي عن مدى فعالية ضوابط الرقابة الداخمية لمشركة .كما تتضمن المراجعة أيضاً
تقييما لمدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي وضعتيا إدارة الشركة إضافة إلى
تقييم لمعرض الكمي لمقوائم المالية.
وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصمنا عمييا كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الذي نقوم بإبدائو.

ال أري

وفي رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوىرية ،عن المركز المالي لممجموعة كما في16
ديسمبر  0262وعن أدائيا المالي وتدفقاتيا النقدية لمسنة المنتيية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير عن المتطمبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن القوائم المالية لممجموعة كما في ولمسنة المنتيية في  16ديسمبر  0262ومن جميع النواحي الجوىرية تتمشى
مع:
متطمبات اإلفصاح المالئمة الصادرة عن الييئة العامة لسوق المال؛ و

قانون الشركات التجارية لعام  6752وتعديالتو.


0266 ------

خالد مسعود أنصاري

صفحة 0

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة
قائمة الدخل الشامل الموحدة

لمسنة المنتيية في  16ديسمبر 0262
إيضاح
إي اردات
مصروفات تشغيل
مجمل الربح
مصروفات إدارية
ربح التشغيل
صافي تكاليف تمويل
حصة من أرباح شركات شقيقة
صافي أرباح ( خسارة ) من استثمارات
إطفاء األصول غير الممموسة

3

ربح قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل

67

صافي ربح السنة

02

02
5

إيرادات شاممة أخري
فروق ترجمة عمالت أجنبية
الجزء الفعال لتغيرات في القيمة العادلة لتغطيات التدفق النقدي
زخسارة شاممة أخري عن السنة
مجموع الدخل الشامل عن السنة
صافي الربح المنسوب إلى:
مساىمي الشركة األم
حقوق األقمية
ربح السنة
مجموع الدخل الشامل المنسوب إلي :
مساىمي الشركة األم
حقوق األقمية
مجموع الدخل الشامل عن السنة
المخفّف لمسهم الواحد (ر.ع)
العائد األساسي و ُ
توزيعات السهم الواحد :
توزيعات أرباح نقدية ( لاير عماني )

00

4232
ألف لاير عماني
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ألف لاير عماني
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اإليضاحات الواردة عمى الصفحات من  6إلى  10تشكل جزءاً من ىذه القوائم المالية.
تم عرض قائمة الدخل الشامل لمشركة األم في جدول منفصل مرفق بيذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد عمي صفحة .6

صفحة 1

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني
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00
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65
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65
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45 736
حقوق األقمية
----------3;7 :54
مجموع حقوق الممكية
============
2.866
66
صافى األصول لمسهم الواحد (ر .ع)
============
اإليضاحات الواردة عمى الصفحات من  6إلى  10تشكل جزءاً من ىذه القوائم المالية.
تم عرض قائمة المركز المالى لمشركة األم في جدول منفصل مرفق بيذه القوائم المالية.
اعتمد مجمس اإلدارة ىذه القوائم المالية وصرح بإصدارىا بتاريخ  05فبراير .0266

06 027
67 274
()6 522
62 222
1 163
66 654
()66
620
----------627 502
02 226
----------646 265
============
29331
============

األصول غير المتداولة
ممتمكات وآالت ومعدات
أصول غير ممموسة
استثمارات
أصل ضريبة مؤجمة

إيضاح
2
3
5
67

مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة
استثمارات لممتاجرة
مخزون وأعمال تحت التنفيذ
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك

7
62
66

مجموع األصول المتداولة
االلتزامات المتداولة
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
قروض بنكية
قروض ألجل وايجار تمويمى
مجموع االلتزامات المتداولة
صافى األصول المتداولة
االلتزامات غير المتداولة
قروض ألجل وايجار تمويمى
ذمم تجارية دائنة ومقدمات غير متداولة
منافع نياية الخدمة لمموظفين
مجموع االلتزامات غير المتداولة
صافى األصول
حقوق الممكية
رأس المال
عالوة إصدار األسيم
أسيم خزانة
احتياطي قانوني
توزيعات مقترحة
أرباح محتجزة
احتياطي تغطية
احتياطي تبادل عمالت أجنبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجمس اإلدارة
تقرير مراجعي الحسابات وارد عمي صفحة .6

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو مجمس اإلدارة

صفحة 2

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

قائمة التدفق النقدي الموحدة

لمسنة المنتيية في  16ديسمبر 0262
أنشطة التشغيل
مقبوضات من العمالء
مدفوعات إلى الموردين والموظفين

التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
حيازة ممتمكات وآالت ومعدات
اقتناء أصول غير ممموسة
حصيمة بيع استثمارات
تممك شركة تابعة
توزيعات أرباح مستممة
التدفق النقدي المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
صافى مقبوضات القروض ألجل
صافى الحركة في األطراف ذات عالقة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
نقدية مقدمة (إلى) من حقوق األقمية
التدفق النقدي الناتج من أنشطة التمويل
صافى (النقص) الزيادة في النقد وما في حكم النقد
نقد وما في حكم النقد في بداية السنة

يتكون النقد وما في حكم النقد مما يمى :
نقدية بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
قروض بنكية

474 769
()3;7 348
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()0 441
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()5 5:7
()3 743
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16 126
626
()0 231
1 373
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60 026
------------05 650
=============

44 659
()5 6:7
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=============

12 470
()1 302
------------05 650
=============

إيضاح

النقد الناتج من التشغيل
صافي تكاليف التمويل
ضريبة دخل مدفوعة

نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

66

اإليضاحات الواردة عمى الصفحات من  6إلى  10تشكل جزءاً من ىذه القوائم المالية.

تم عرض قائمة التدفق النقدى لمشركة األم في جدول منفصل مرفق بيذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد عمي صفحة .6

صفحة 3

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

قائمة التغيارت في حقوق الممكية الموحدة

لمسنة المنتيية في  16ديسمبر 0262

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالوة
إصدار
رأس المال األسهم
ألف ر.ع ألف ر.ع

الرصيد في  1يناير 2002
مجموع الدخل الشامل لمسنة :
صافي ربح السنة
اإليرادات الشاممة األخرى :
التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق النقدي
فروق ترجمة عمالت أجنبية
مجموع اإليرادات الشاممة لمسنة
معامالت مع المالكين أدرجت مباشرة في حقوق الممكية:

توزيعات أرباح مدفوعة وأسيم مجانية مصدرة
توزيعات أرباح مقترحة
إيرادات من أسيم خزانة
المحول إلى االحتياطي القانوني
الحركة المتعمقة باستثمارات في شركات تابعة

معامالت مع المالكين أدرجت مباشرة في حقوق الممكية

الرصيد في  31ديسمبر 4559

أسهم
خزانة
ألف ر.ع

احتياطي
قانوني
ألف ر.ع

توزيعات
مقترحة
ألف ر.ع

أرباح
محتجزة
ألف ر.ع

احتياطي
تغطية
ألف ر.ع

احتياطي
تبادل
عمالت
المجموع
أجنبية
ألف ر.ع ألف ر.ع

حقوق
األقمية
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع
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صفحة 4

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

قائمة التغيارت في حقوق الممكية الموحدة

لمسنة المنتيية في  16ديسمبر 0262

الرصيد في  1يناير 2010
مجموع الدخل الشامل لمسنة :
صافي ربح السنة
اإليرادات الشاممة األخرى :
التغيرات في القيمة العادلة لتغطية التدفق النقدي
فروق ترجمة عمالت أجنبية
مجموع اإليرادات الشاممة لمسنة
معامالت مع المالكين أدرجت مباشرة في حقوق الممكية:

توزيعات أرباح مدفوعة
توزيعات أرباح مقترحة
إيرادات من أسيم خزانة
المحول إلى االحتياطي القانوني
الحركة المتعمقة باستثمارات في شركات تابعة

معامالت مع المالكين أدرجت مباشرة في حقوق الممكية

الرصيد في  31ديسمبر 4515

المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالوة
إصدار
رأس المال األسهم
ألف ر.ع ألف ر.ع

أسهم
خزانة
ألف ر.ع

حقوق
األقمية
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع
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اإليضاحات الواردة عمى الصفحات من  6إلى  10تشكل جزءاً من ىذه القوائم المالية.
تم عرض قائمة التغيرات فى حقوق الممكية لمشركة األم في جدول منفصل مرفق بيذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد عمي صفحة .6

احتياطي
قانوني
ألف ر.ع

توزيعات
مقترحة
ألف ر.ع

أرباح
محتجزة
ألف ر.ع

احتياطي
تغطية
ألف ر.ع

احتياطي
تبادل
عمالت
المجموع
أجنبية
ألف ر.ع ألف ر.ع

168 214
-------34 484
()123
0
-------34 122
--------

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

صفحة 5

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
3

الشكل القانوني واأل نشطة الرئيسية
تأسست شركة النيضة لمخ دمات ش م ع ع ("الشركة األم") كشركة مساىمة عامة في سمطنة عمان .تتضمن
األنشطة الرئيسية لمنيضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتيا التابعة ("ويشار إلييا بالمجموعة") ىى االستثمار في
الشركات والعقاارت ،وتقديم الحمول في قطاعات خدمات الدعم الخارجي وصيانة السفن العائمة .،ومورد رئيسي
لخدمات عقود وتسميم المفتاح بتقديم تسييالت اإلدارة ،إنشاء التسييالت ،تموين العقود ،خدمات التشغيل والصيانة.
وتقديم خدمات تدريب ،ونشر والتوزيع والتصنيع والصيانة لقطاعات خدمات النفط والغاز والطاقة ،واألنشطة
الصناعية والتجارية العامة واألنشطة ذات العالقة.

4

السياسات المحاسبية الهامة
أساس اإلعداد
لقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطمبات قانون الشركات التجارية لعام

 6752والحد األدنى لمتطمبات لإلفصاح الصادرة عن الييئة العامة لسوق المال.

تم إعداد ىذه القوائم المالية الموحدة باللاير العماني المقرب ألقرب ألف لاير عماني.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقاً لمبدأ التكمفة التاريخية المعدلة إلدراج قياس األصول التالية بالقيمة العادلة:
 استثمارات محتفظ بيا لممتاجرة؛ استثمارات متاحة لمبيع؛ األدوات المالية المشتقةأساس توحيد القوائم المالية

الشركات التابعة

الشركات التابعة ىي المنشآت التي تسيطر عمييا المجموعة .توجد السيطرة عندما يكون لممجموعة المقدرة المباشرة أو
غير المباشرة عمى التحكم في السياسات المالية والتشغيمية لممنشأة لمحصول عمى منافع من أنشطتيا .يتم تضمين
القوائم المالية الموحدة لمشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة الموحدة من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتيائيا.

يتم توحيد كيانات األغراض الخاصة ("كيانات األغراض الخاصة") إذا كانت المجموعة قد خمصت اعتمادا عمى
تقييم لموضوع عالقة الكيان ومخاطر ومنافع الكيان  ،إلى أن المجموعة تسيطر عميو .
القوائم المالية الموحدة لمشركات التابعة يتم إعدادىا بنفس سنة تقارير الشركة األم واستخدام سياسات محاسبية ثابتة.

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة
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السياسات المحاسبية الرئيسية ( تابع )
أساس توحيد القوائم المالية ( تابع )

الشركات الشقيقة

الشركات الشقيقة ىي المنشآت التي تستطيع المجموعة ممارسة تأثير ىام ،وليس سيطرة ،عمى سياساتيا المالية
والتشغيمية .تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر المحققة في الشركات الشقيقة عمى
أساس حقوق الممكية من تاريخ بدء ممارسة التأثير اليام وحتى تاريخ انتيائو .عندما تزيد حصة خسائر المجموعة
عن القيمة الدفترية لمشركة الشقيقة ،يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى الصفر ويتوقف إثبات الخسائر األخرى فيما عدا
إلى الحد الذي تتحمل فيو المجموعة الت ازمات تتعمق بالشركة الشقيقة.

االستثمارات في المنشآت تحت السيطرة المشتركة

االستثمارات في المنشآت تحت السيطرة المشتركة يتم محاسبتيا بمقتضى طريقة التوحيد التناسبي حيث تقوم
المجموعة بالمحاسبة حصتيا في األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف في المنشأة تحت السيطرة المشتركة.

العمميات تحت السيطرة المشتركة

عندما تشارك المجموعة في عمميات تحت السيطرة المشتركة كما تم تعريفو في المعيار المحاسبي الدولي  ،16تقوم
المجموعة فقط بالمحاسبة حصتيا في األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف.

المعامالت التي تحذف عند التوحيد

تُحذف جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي مكاسب غير محققة تنشأ من التعامالت بين شركات
المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .يتم حذف المكاسب غير المحققة من التعامالت مع الشركات
الشقيقة بقدر حصة المجموعة في حقوق الشركة ،في مقابل االستثمار في الشركة الشقيقة .تحذف الخسائر غير
المحققة بنفس طريقة المكاسب غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي تنعدم معو مؤشرات االنخفاض في القيمة.
احتساب توحيد األعمال
يتم احتساب توحيد األعمال باستخدام أسموب الحيازة بتاريخ الحيازة  ،وىو تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة
.تتمثل السيطرة في القدرة عمى التحكم في السياسات المالية والتشغيمية لمكيان لغرض الحصول عمى منافع من
أنشطتو .ولقياس السيطرة تأخذ المجموعة حقوق التصويت المتوقع ممارستيا في الوقت الراىن في االعتبار.
تقيس المجموعة الشيرة بتاريخ الحيازة عمى أنيا:
 القيمة العادلة المقابل الذي تم تحويمو ؛
 المبمغ الذي تم إدراجو ألي حقوق اقميو بالكيان الذي تمت السيطرة عميو ؛ باإلضافة إلى – في حالة توحيد
األعمال التي تتم عمى مراحل  ،بالقيمة العادلة لحقوق الممكية القائمة بالكيان الذي تمت حيازتو؛ مخصوما منو.
 صافي القيمة المدرجة (عموما القيمة العادلة) لما يتم تحديده من األصول التي تمت حيازتيا وااللتزامات التي
يتم االلتزام بيا .
عندما تكون الزيادة سالبة يتم إدراج فائض شراء يتفق عميو مباشرة بقائمة الدخل.
التكاليف ذات الصمة بالحيازة ‘ غير تكاليف إصدار األوراق المالية المتعمقة بالدين او األسيم والتي تتكبدىا
المجموعة عن توحيد األعمال يتم إدراجيا كمصروف عند تكبدىا.
حقوق األقمية
تمثل حقوق األقمية الجزء من األرباح أو الخسائر وصافي األصول التي ال تممكيا المجموعة ويتم عرضيا في قائمة
الدخل وضمن حقوق المساىمين في قائمة المركز المالي الموحدة  ،وذلك بشكل منفصل عن حقوق مساىمي الشركة
األم .تتم المحاسبة عن حقوق األقمية باستخدام طريقة تمديد الشركة األم ،حيث يتم إدراج الفرق بين المقابل والقيمة
الدفترية لحصة المجموعة من صافي األصول المقتناة كشيرة.
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السياسات المحاسبية الرئيسية ( تابع )
أساس توحيد القوائم المالية
االعتراف باإلياردات

إيجار السفن

تشتمل اإليرادات عمى الدخل من تأجير السفن المستأجرة وتشغيميا وايرادات التجييز وتقديم خدمات اإليواء والخدمة
عمى السفن وخدمات التموين وبيع الوقود والمواد االستيالكية األخرى.
يتم إدراج الدخل من اإليجار عمى أساس القسط الثابت عمى فترة التأجير .كما يتم إدراج الدخل من تقديم خدمات
اإليواء والتموين بالسفن خالل فترة إيجار المأوى بينما يتم إدراج إيرادات بيع الوقود والمواد المستيمكة عند تقديميا .يتم
إدراج اإليرادات المحققة من تحريك اوارساء السفن من والى مواقع التأجير وفقا التفاقية إيجار السفن عندما يتم تقديم
خدمات التحريك أو اإلرساء.

خدمات إصالح وبناء السفن وخدمات النفط والغاز اليندسية

يشتمل الدخل عمى اإليرادات من إصالح السفن ،وتقديم الخدمات الميكانيكية والكيربائية واآللية ،وخدمات التصنيع
والصيانة ،وخدمات الشحن التربيني وخدمات إصالح الغالية البحرية .تدرج اإليرادات بمقتضى طريقة النسبة المئوية
لإلكمال بعد خصم االلتزاماتات والعالوات .عندما يمكن تقدير نتيجة العقد بصورة معقولة ومؤكدة ،يدرج في قائمة
الدخل الشامل الموحدة الربح المنسوب المقدر بحذر .يتم عمى الفور تكوين مخصص كامل لكافة الخسائر المعروفة
أو المتوقعة عمى العقود الفردية ،عندما تكون مثل تمك الخسائر منظورة .ال يتم إدراج اإليرادات من تعديالت العقود أو
المطالبات ما عدا في حالة موافقة العميل عمى التعديل أو المطالبة  ،كما يمكن قياس اإليراد الناتج من تمك
التعديالت أو المطالبة بصفة موثوقة.

البضائع المباعة والخدمات المؤداة

يتم إثبات اإليراد من مبيعات البضائع في قائمة الدخل عند انتقال المخاطر والعوائد اليامة المتعمقة بممكية البضاعة
المباعة إلى المشترى ،عمى سبيل المثال تسميم البضاعة والقبول من العميل ،وان يكون من الممكن قياس اإليراد
بشكل موثوق بو.
يتم إثبات اإليراد من أداء الخدمات في قائمة الدخل بالتناسب مع مرحمة إتمام المعاممة في الفترة المحاسبية التي يتم
فييا أداء الخدمات وينشأ فييا الحق في تحصيل المقابل .ال يتم إثبات اإليراد عند وجود شكوك ىامة بخصوص
استرداد مقابل البيع المستحق والتكاليف المصاحبة أو احتمال إرجاع البضاعة.

العقود طويمة األجل

بمجرد تقدير ناتج العقد طويل األجل بطريقة موثوق بيا يتم إثبات إيرادات ومصروفات العقد في قائمة الدخل
بالتناسب مع مرحمة إتمام العقد .يتم إثبات الخسارة المتوقعة من العقد مباشرة في قائمة الدخل .ال يتم إثبات اإليراد
عند وجود شكوك ىامة بخصوص استرداد مقابل البيع المستحق والتكاليف المصاحبة أو احتمال إرجاع البضاعة.

عقود الصيانة

يتم إثبات إيرادات عقود الصيانة في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت عمى مدى فترة العقد.

إياردات العمولة

يتحقق إيراد العمولة عندما تستمم إحدى شركات المجموعة اإلخطار بالمبمغ من الشركة األصل.

إيارد االستثمار ومكاسب وخسائر البيع
عند بيع استثمار يتم إثبات المكاسب أو الخسارة الناتجة عن الفرق بين صافي حصيمة البيع والقيمة الدفترية المثبتة
في قائمة الدخل.

إيرادات توزيعات األرباح

يتم إثبات إيراد توزيعات األرباح في قائمة الدخل في تاريخ اإلعالن عنيا.
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السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
أساس توحيد القوائم المالية (تابع)

بيع السفن البحرية

تدرج إيرادات بيع السفن بقائمة الدخل الشامل عندما تنتقل المخاطر اليامة والمنافع المتعمقة بحقوق الممكية إلى
المشتري ن  ،ومن الممكن استرداد المقابل المدفوع و التكاليف المصاحبة لمبيع وكذلك من المحتمل إرجاع البضاعة
المباعة ويمكن تقدير تمك التكاليف بصفة موثوقة كما لن تكون ىناك مشاركة في إدارة السفينة ويمكن تقدير مبمغ
اإليرادات بصفة موثوقة.

الفوائد

يتم إثبات إيراد الفوائد عند استحقاقيا.

أخرى

يتم إدراج الدخل من بيع أصول التشغيل ومن اإليرادات المتنوعة األخرى مثل مطالبات التأمين ورد المخصصات
واإليرادات األخرى عندما ينشأ الحق في استالميا.

الممتمكات واآلالت والمعدات
األصول الممموكة

يتم إثبات بنود الممتمكات واآلالت والمعدات بالتكمفة  /المبالغ المعاد تقييميا ناقصا االستيالك المتراكم وخسائر
االنخفاض في القيمة ،إن وجدت .الحقاً لإلثبات األولي ،تدرج بعض األصول بالقيمة المعاد تقييميا ،كونيا قيمتيا
العادلة بتاريخ إعادة التقييم ناقصاً أي استيالك متراكم الحق .يتم إعادة تقييم ىذه األصول بفترات منتظمة عمى
أساس السوق الحر لمتأكد بأن القيمة الدفترية ال تختمف جوىرياً عن القيمة العادلة .الفائض الناشئ من إعادة التقييم
يتم قيده لمجانب الدائن من حساب فائض إعادة التقييم ضمن حقوق الممكية.

النفقات الالحقة

تت م رسممة النفقات المتكبدة الستبدال احد مكونات الممتمكات واآلالت والمعدات التي تتم المحاسبة عنيا بشكل
مستقل بما في ذلك مصروفات الفحص الجسيم والعمرة الشاممة .تتم رسممة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد
من المنافع االقتصادية المستقبمية المضمنة في الممتمكات واآلالت والمعدات .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في
قائمة الدخل كمصروف عند تكبدىا.

االستيالك

يتم تحميل االستيالك في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت عمى مدى العمر اإلنتاجي المقدر لبنود الممتمكات
واآلالت والمعدات عمى النحو التالي:
مباني وتحسينات
أثاث وتركيبات
آالت ومكائن ومعدات مكتبية
سفن بحرية معاد تقييميا (من تاريخ آخر إعادة تقييم)
سفن بحرية تم شراؤىا
المصاريف عمى الحوض الجاف لمسفن البحرية (مدرجة كأحد مكونات السفن البحرية)
الرصيف وتطوير األرض
حوض عائم
سيارات

عدد السنوات

03-3
3-1
63-6
62
03-63
1
03
03
1

ال يتم استيالك األرض بالممكية الحرة .يتم استيالك تكمفة بعض المعدات المستخدمة في عقود محددة حتى القيمة
الباقية المقدرة عمى مدى فترة العقود ذات الصمة ،متضمنةً فترات التمديد إن ُوجدت.
توقفت أعمال إيجار وتأجير السفن بل يتم االحتفاظ بيا متاحة لمبيع وتحول إلى المخزون بقيميا الدفترية.

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة
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السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
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أعمال أرسمالية تحت التنفيذ

يتم إثبات األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكمفة ،وتشتمل عمى كل التكاليف المنسوبة مباشرة إلى وصول األصول
تحت التشييد إلى الحالة التي تكون فييا جاىزة لمغرض المنشأة من أجمو .يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
إلى الممتمكات واآلالت والمعدات بالتكمفة عند اإلتمام.

تكاليف استخدام الحوض الجاف

المصاريف المتكبدة عمى حوض السفن الجاف ،وىي من مكونات الممتمكات واآلالت والمعدات ،يتم إطفاؤىا عمى
مدى الفترة من تاريخ استخدام الحوض الجاف ،إلى تاريخ استحقاق استخدام الحوض الجاف التالي وفقاً لتقديرات
اإلدارة.

تكاليف تجديد السفن
األصول المؤجرة

التكاليف المتكبدة لتجديد السفن الخاضعة التفاقيات تأجير طويمة األجل يتم رسممتيا ضمن الممتمكات واآلالت
والمعدات تمشياً مع استخدام السفن المجددة .حيث يوجد ىناك التزامات لتكبد تكاليف تجديد مستقبمية بمقتضى
اتفاقيات التأجير التي ال تفي بمبدأ الرسممة ضمن الممتمكات واآلالت والمعدات ،فيتم تخصيص التكاليف عمى مدى
الفترة حينما تكون السفينة صالحة لالستخدام وعمى مدى الفترة عندما يتم تحقيق المنافع االقتصادية من استخدام
السفينة.

األصول الممموكة

التكاليف المتكبدة لتجديد األصول الممموكة يتم رسممتيا ضمن الممتمكات واآلالت والمعدات وبعد ذلك يتم استيالكيا
عمى مدى الفترة األقصر من العمر االقتصادي التقديري لألصل المجدد في السفينة أو العمر المتبقي لمسفينة.

الشهرة

الشيرة المقتناة من دمج األعمال يتم مبدئياً قياسيا بالتكمفة كونيا زيادة تكمفة دمج األعمال عمى مصالح المجموعة
في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات االحتمالية الطارئة القابمة لمتحديد .عقب االعتراف المبدئي ،يتم قياس
الشيرة بالتكمفة ناقصاً أية خسائر في انخفاض القيمة .يتم مراجعة الشيرة النخفاض قيمتيا ،سنوي ًا ،أو بشكل متكرر
في حال أحداث أو تغييرات في الظروف تدل بأن القيمة الدفترية يمكن أن تنخفض قيمتيا.

ألغراض اختبار انخفاض القيمة ،الشيرة المقتناة من دمج األعمال ىي ،من تاريخ التممك ،الشيرة المخصصة لكل
وحدة من وحدات التوليد النقدي لممجموعة ،أو مجموعة وحدات التوليد النقدي ،التي يتوقع أن تنتفع من مزايا االندماج
 ،بصرف النظر سواء يتم تخصيص األصول وااللتزامات األخرى لممجموعة إلى تمك الوحدات أو مجموعات
الوحدات .إن كل وحدة أو مجموعة وحدات التي تم تخصيص الشيرة ليا:
 تمثل أقل مستوى ضمن المجموعة التي يتم السيطرة عمى الشيرة ألغراض اإلدارة الداخمية؛ و
 ليست أكبر من قطاع يستند عمى إما تقديم نماذج التقارير الرئيسية أو الثانوية لممجموعة التي تم تحديدىا وفقاً

لممعيار المحاسبي الدولي  62تقديم التقارير حول القطاعات.
يتم تحديد انخفاض القيمة بتقدير المبالغ القابمة لالسترداد من وحدة التوليد النقدية (مجموعة وحدات التوليد النقدي)،
المرتبطة بيا الشيرة .عندما تبمغ القيمة القابمة لالسترداد لوحدة التوليد النقدي (مجموعة وحدات التوليد النقدي) أقل من
القيمة الدفترية ،يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة .حينما تشكل الشيرة جزءاً من وحدة التوليد النقدي (مجموعة وحدات
التوليد النقدي) ويتم بيع جزء من العمميات داخل تمك الوحدة ،فإن الشيرة المرتبطة بالعمميات المباعة يتم إدراجيا
ضمن القيمة الدفترية لمعممية عند تحديد األرباح أو الخسائر من بيع العممية .الشيرة المباعة في ىذا الظرف يتم
قياسيا عمى أساس القيم المرتبطة بالعممية المباعة وجزء من وحدة التوليد النقدي المستبقاة.
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السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
أصول غير ممموسة

األصول غير الممموسة الممموكة بشكل منفصل يتم قياسيا عند االعتراف المبدئي بالتكمفة .إن تكمفة األصول غير
الممموسة المقتناة من دمج األعمال ىي قيمتيا العادلة كما في تاريخ التممك .عقب االعتراف المبدئي ،تدرج األصول
غير الممموسة بالتكمفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأية خسائر النخفاض القيمة متراكمة .يتم تقدير األعمار اإلنتاجية
لألصول غير الممموسة عمى أنيا إما محدودة أو غير محدودة .األصول غير الممموسة ذات األعمار المحدودة يتم
إطفاؤىا عمى مدى العمر االقتصادي النافع ويتم تقديرىا النخفاض القيمة عندما يوجد ىناك دليل بأن األصل غير
الممموس يمكن أن تنخفض قيمتو .فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الممموس بعمر نافع محدود يتم
مراجعتيما عمى األقل في نياية كل سنة مالية .التغييرات في العمر النافع المتوقع أو النمط المتوقع الستيالك المنافع
االقتصادية المستقبمية المتضمنة في األصل يتم محاسبتيا بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،كما ىو مناسباً ،ويتم
معاممتيا كتغييرات في التقديرات المحاسبية .مصروف اإلطفاء عمى األصول غير الممموسة باألعمار المحدودة يتم
إدراجيا في قائمة الدخل تحت بند المصاريف تمشياً مع وظيفة األصل غير الممموس.
تمثل تكاليف برامج الحاسب اآللي المصاريف المتكبدة عمى تطبيق حمول تخطيط مصادر المنشآت لممجموعة .يتم
تحميل اإلطفاء عمى أساس القسط الثابت عمى مدى فترة خمس سنوات ،من تاريخ اإلكمال.

االستثماارت

تدرج االستثمارات المحتفظ بيا لممتاجرة بالقيمة العادلة ،وتدرج في قائمة الدخل أية أرباح أو خسائر ناتجة .تقوم
المجموعة بتصنيف االستثمارات األخرى التي تحتفظ بيا عمى أنيا متوفرة لمبيع وتدرج بالقيمة العادلة .األرباح
والخسائر غير المحققة من إعادة القياس إلى القيمة العادلة يتم إدراجيا كبند منفصل في حقوق المساىمين حتى يتم
استبعاد االستثمار أو يتم اتخاذ قرار بأن االستثمار ستنخفض قيمتو .عند االستبعاد أو انخفاض القيمة ،يتم إدراج ،
األرباح أو الخسائر التي تم بيانيا سابقاً "كتغيرات متراكمة في القيمة العادلة" في حقوق الممكية ضمن قائمة الدخل
لمفترة.

المخزون واألعمال تحت التنفيذ

يتم تقييم المخزون بالتكمفة أو صافى القيمة القابمة لمتحقق أييما أقل .يتم تحديد التكمفة عمى أساس الوارد أوالً يصرف
أوالً وبطريقة المتوسط المرجح ،وىى تتضمن جميع التكاليف التي يتم تكبدىا في سبيل اقتناء المخزون ووصولو إلى
مكانو ووضعو الحاليين .صافي القيمة القابمة لمتحقق ىي السعر المقدر لمبيع في إطار النشاط االعتيادي بعد خصم
التكاليف المقدرة إلكمال العمل ومصروفات البيع.
في حالة العقود قصيرة األجل يتم إثبات األعمال تحت التنفيذ بقيمة فواتير البضاعة والخدمات المقدمة ناقصاً المبالغ
المقبوضة أو المستحقة من العمالء .في حالة العقود طويمة األجل يتم إثبات األعمال تحت التنفيذ بالتكمفة والتي
تتضمن التكمفة المباشرة وكل المصروفات غير المباشرة المنسوبة إلييا مضافاً إلييا الربح المحقق حتى ذلك التاريخ
ناقصاً مخصص الخسائر المتوقعة والفواتير المشكوك فييا والمرحمية .تتضمن التكمفة كل المصروفات المتعمقة بعقود
معينة وحصة من المصروفات غير المباشرة الثابتة والمتغيرة المتكبدة في أنشطة عقود المجموعة.

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

يتم إدارج الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكمفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت.

أسهم خزانة

إن أسيم الشركة األم التي يتم إعادة شراؤىا (أسيم خزانة) يتم خصميا من حقوق الممكية .ال تدرج أية أرباح أو
خسائر في األرباح أو الخسائر من شراء ،بيع ،إصدار أو إلغاء أسيم المجموعة .يتم تحويل أي أرباح أو خسائر أو
إيرادات متعمقة بتمك األسيم إلي األرباح المحتجزة وتظير في الئحة التغيرات في حقوق الممكية.
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نقد وما في حكم النقد

يتكون النقد وما في حكم النقد من أرصدة نقدية ولدى بنوك وودائع قصيرة األجل باستحقاق أصمي قدره ثالثة أشير أو
أقل .يتم إدراج القروض البنكية التي تسدد عند الطمب وتشكل جزءاً متكامالً من إدارة النقد بالشركة كأحد مكونات
النقد وما في حكم النقد ألغراض قائمة التدفق النقدي.

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

يتم إثبات الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى بالتكمفة.

القروض بفوائد

يتم إثبات القروض بفوائد مبدئيا بالقيمة العادلة لمعوض المستمم ناقصا المصروفات المنسوبة مباشرةً إلى المعاممة .في
أعقاب اإلثبات المبدئي يتم إثبات القروض بفوائد بالتكمفة المطفأة مع إثبات أي فرق بين التكمفة وقيمة استيالك
القرض في قائمة الدخل عمى مدى فترة االقتراض وعمى أساس معدل الفائدة الحقيقي.

المخصصات

يتم إدراج المخصص في المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق
ومن المحتمل أن يتطمب تدفق خارج لممنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام .إذا كان األثر جوىريا يتم تحديد
المخصص عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبمية بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية
لمقيمة الزمنية لمنقود ،والمخاطر المحددة لذلك االلتزام ،إن كان ذلك مالئما.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح كالتزام في الفترة التي يتم اإلعالن عنيا.

عقود اإليجار
المجموعة كمستأجر

إن عقود اإليجار التمويمية  ،التي تنقل فييا إلى المجموعة بشكل جوىري كافة المخاطر والمنافع المتعمقة بممكية أصل
مؤجر  ،يتم رسممتيا من تاريخ بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو  ،إذا كان أقل  ،بالقيمة الحالية لمحد
األدنى من مدفوعات اإليجار  .يتم تقسيم المدفوعات االيجارية بين مصاريف التمويل وتخفيض االلتزام االيجاري
بحيث يتحقق معدل ثابت من الفائدة عمى الرصيد المتبقي من االلتزام  .تحمل مصاريف التمويل مباشرة عمي قائمة
الدخل الشامل.
يتم استيالك األصول االيجارية المرسممة عمى فترة العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة عقد اإليجار أييما أقل.
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيمية حينما يتحمل المؤجر فعمياً وبشكل جوىري كافة المخاطر والمنافع
المتعمقة بممكية أصل مؤجر .تحتسب مدفوعات اإليجارات التشغيمية كمصروف ضمن قائمة الدخل عمى أساس القسط
الثابت وعمى مدى فترة اإليجار.

المجموعة كمؤجر

إن عقود اإليجار  ،التي ال تنقل إلى المجموعة بشكل جوىري كافة المخاطر والمنافع المتعمقة بممكية أصل مؤجر يتم
تصنيفيا كعقود إيجار تشغيمية .إن التكاليف المباشرة األولية المتكبدة عند التفاوض بشأن عقد إيجار تشغيمي يتم
إضافتيا إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجيا عمى مدى فترة عقد اإليجار عمى نفس أساس إيرادات عقود
اإليجار .يتم إدراج اإليجارات االحتمالية الطارئة كإيرادات في فترة التي يتم اكتسابيا فييا.

منافع الموظفين

يتم إدارج المساىمات في خطة مساىمات التقاعد المحددة لبرنامج التأمينات االجتماعية بسمطنة عمان لمموظفين
العمانيين كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدىا.
تقوم المجموعة بتكوين مخصص مقابل منافع نياية الخدمة لمموظفين غير العمانيين .يتم إعادة احتساب ىذه المنافع
عمى أساس الراتب النيائي وفترة الخدمة لمموظفين عمى أن يتم إكمال الحد األدنى لفترة الخدمة .وتدرج التكاليف
المتوقعة ليذه المكافآت عمى مدى فترة الخدمة عمي أساس االستحقاق.
بالنسبة لمشركات غير العمانية يتم تكوين مخصص لمنافع نياية الخدمة طبقاً لمقوانين المطبقة في تمك الدول.
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تكاليف منافع انتهاء الخدمة

إن المدفوعات إلى أنظمة مساىمات منافع التقاعد المحددة يتم تحميميا كمصروف عند استحقاقيا .المدفوعات التي
يتم صرفيا إلى أنظمة منافع التقاعد التي تديرىا الدولة يتم معاممتيا كمدفوعات إلى أنظمة المساىمات المحددة ،حيث
أن التزامات المجموعة بمقتضى ىذه األنظمة تعادل تمك الناشئة في أنظمة مساىمات منافع التقاعد المحددة.

مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة

ي تم تكوين مخصص لمكافأة أعضاء مجمس اإلدارة ضمن السقف المقرر من قبل الييئة العامة لسوق المال ومتطمبات
قانون الشركات التجارية في سمطنة ُعمان.

القروض ألجل

تدرج القروض ألجل في المركز المالي بالقيمة العادلة لمعوض المستمم ناقصاً التكاليف المنسوبة مباشرةً إلى المعاممة.
األقساط المستحقة خالل سنة من تاريخ المركز المالي يتم إظيارىا كالتزامات متداولة .مصاريف الفوائد يتم استحقاقيا
عمى أساس التناسب الزمني وتدرج المبالغ غير المدفوعة كذمم دائنة ومستحقات.

صافى تكاليف التمويل

يشتمل صافى تكاليف التمويل عمي الفائدة المستحقة الدفع عن قروض محسوبة عمى أساس طريقة معدل الفائدة
الحقيقي والفائدة المستممة عمى األموال المستثمرة .بعد اإلثبات األولي ،القروض التي تحسب عمييا فوائد يتم قياسيا
الحقاً بالتكمفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الحقيقة .يتم إثبات تكاليف التمويل كمصروف في قائمة الدخل في الفترة
التي يتم تكبدىا فييا.
تتم برسممة تكالي ف االقتراض بالصافي من إيراد الفوائد المنسوبة مباشرة إلى اقتناء بنود الممتمكات واآلالت والمعدات
كجزء من تكمفة تمك الممتمكات واآلالت والمعدات .يتم إثبات تكاليف االقتراض المتكبدة بعد فترة اإلنشاء كمصروف
في قائمة الدخل.
يتم إثبات إيراد الفوائد في قائمة الدخل عند استحقاقيا بأخذ الغمة الحقيقية لألصل في االعتبار.

تقرير القطاعات

يعتبر القطاع مكوناً ًً متمي اًز ًً لممجموعة يعمل في مجال تقديم منتجات أو خدمات (قطاع نشاط) أو في تقديم
منتجات أو خدمات في إطار بيئة اقتصادية محددة (قطاع جغرافي) وىو عرضة لمخاطر وعوائد تختمف عن تمك
التي تتعرض ليا القطاعات األخرى .يتم فحص نتائج قطاع التشغيل بانتظام من قبل الرئيس التنفيذي التخاذ الق اررات
حول المصادر التي ستوزع عمى القطاع ويجري تقييما ألدائو والذي تتوفر معمومات مالية عنو.

ضريبة الدخل

يتم تكوين مخصص لمضرائب وفقاً لألنظمة المالية المعمول بيا في البمد الذي تعمل فيو المجموعة.
تتكون ضريبة الدخل عمى ربح أو خسارة السنة من ضريبة حالية وضريبة مؤجمة .يتم إثبات ضريبة الدخل في قائمة
الدخل فيما عدا الحاالت التي تتعمق فييا ببنود تثبت بشكل مباشر في حقوق الممكية ففي ىذه الحالة يتم إثباتيا في
حقوق الممكية.
تتكون الضريبة الحالية من ضريبة مستحقة الدفع محسوبة عمى أساس إيراد السنة الضريبي المتوقع باستخدام
المعدالت الضريبية المطبقة أو تمك التي تطبق عمى نحو واسع في تاريخ المركز المالي وأية تعديالت لمضريبة
المستحقة عن سنوات سابقة.
يتم تكوين مخصص لمضريبة المؤجمة باستخدام طريقة االلتزام بالمركز المالي عمى جميع الفروق المؤقتة بين القيمة
الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية وبين قيمتيا المستخدمة ألغراض الضريبة .يستند احتساب مبمغ
مخصص الضريبة المؤجمة عمى النسق المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام
المعدالت الضريبية المطبقة أو التي تطبق بشكل واسع في تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم إثبات أصل الضريبة المؤجمة فقط بالقدر الذي يمكن معو توافر أرباح ضريبية مستقبمية يمكن في مقابميا استخدام
ذلك األصل .يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجمة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معو تحقق المنفعة الضريبية
ذات الصمة.

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة
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السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
المعامالت بعمالت أجنبية

يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية إلى اللاير العماني وتسجل بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاممة .يتم
تحويل األصول وااللتازمات المالية بعمالت أجنبية إلى اللاير العماني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز
المالي  .يتم إدراج فروق العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل في قائمة الدخل .يتم تحويل األصول وااللت ازمات غير
المالية بعمالت أجنبية والمثبتة بالقيمة العادلة إلى اللاير العماني بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تحدد فيو
القيم .يتم تصنيف فروق العمالت والتي تنشأ عن بند مالي ،يشكل في جوىره جزءا من صافي استثمار المجموعة في
شركة أجنبية عمى أنيا حقوق ممكية إلى حين بيع صافي االستثمار ففي ذلك الوقت يتم إثباتيا كدخل أو مصروف،
حسب مقتضى الحال ،في نفس الفترة التي يتم فييا إثبات مكسب أو خسارة البيع.

العمميات الخارجية

يتم تحويل األصول وااللتزامات المتعمقة بالعمميات الخارجية  ،متضمنة تعديالت القيم العادلة الناتجة عن الحيازة إلى
اللاير العماني بمعدالت الصرف السائدة بتاريخ التقرير.كما يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمميات الخارجية إلى اللاير
العماني بمعدالت الصرف السائدة بتواريخ تمك المعامالت .وتدرج فروق العممة بقائمة الدخل الشامل األخرى ويتم
عكسيا باحتياطي العممة.وعندما يتم إلغاء إحدى العمميات الخارجية  ،جزئيا أو كميا  ،يتم تحويل احتياطي العممة إلى
قائمة الدخل الشامل كجزء من أرباح وخسائر اإللغاء .أرباح وخسائر العممة األجنبية الناتجة عن بنود النقدية من
الذمم المدينة  ,والدائنة عمى او العمميات الخارجية والتي تعتبر إنيا تكون جزءا من صافي االستثمارات في العمميات
الخارجية وتدرج بقائمة الدخل الشامل اآلخر ،ويتم عرضيا صمن حقوق الممكية باحتياطي التحويل .

االنخفاض في قيمة األصول
األصول المالية

يتم تقييم األصل المالي في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان ىناك دليل موضوعي عمي انخفاض قيمة
األصل المالي المحدد .يعتبر األصل منخفض القيمة إذا وجد دليل موضوعي عمى حدوث حالة خسارة انخفاض
القيمة بعد اإلدراج المبدئي لألصل  ،وكن لحالة الخسارة ىذه أثر سمبي عمى التقدير المستقبمي لمتدفقات النقدية
لألصل والذي يمكن تقديرىا بصفة موثوق بيا.
والدليل الموضوعي عمى انخفاض القيمة يمكن أن يشمل عدم االلتزام أو التقصير من جانب المدين واعادة ىيكمة
المبمغ المستحق لممجموعة لتفادي تحقق مؤشرات اإلفالس  .وترى المجموعة حدوث انخفاض قيمة األصل بالنظر
إلى األصل المالي المحدد وكذلك عمى مستوى المجموعة .ويتم تقييم كل األصول المالية اليامة فرديا عن
االنخفاض المحدد  .ويتم تقييم األصول اليامة فرديا والتي لم تنخفض قيمتيا بالتحديد يتم تقييميا جماعيا عن أي
انخفاض تم تكبده ولكن لم يتم تحيده  .واألصول المالية التي يتضح أنيا لم تنخفض في القيمة بصفة محددة يتم
تقييميا جماعيا النخفاض القيمة المتكبد ولكن لم يتم تحديدىا .األصول المالية الغير غير اليامة فرديا يتم تقييميا
جماعيا عن حالة انخفاض القيمة  ،فإن أية خسارة انخفاض في القيمة ،يتم إدراجيا في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
يتم تحديد انخفاض القيمة كالتالي:
بالنسبة لألصول المدرجة بالقيمة العادلة ،فإن انخفاض القيمة ىو الفرق بين التكمفة والقيمة العادلة ،ناقصاً أية خسائر
o
انخفاض قيمة تم إدراجيا سابقاً في قائمة الدخل الشامل الموحدة؛
بالنسبة لألصول المدرجة بالتكمفة ،فإن انخفاض القيمة ىو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية لمتدفقات النقدية
o
المستقبمية المخصومة بأسعار السوق الحالية لعائد أصل مالي مماثل؛
بالنسبة لألصول المدرجة بالتكمفة المطفأة ،فإن انخفاض القيمة ىو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية لمتدفقات
o
النقدية المستقبمية المخصومة بسعر الفائدة الحقيقي األصمي.

األصول المالية غير المشتقة

تتم مراجعة القيم الدفترية ألصول المجموعة غير المالية بتاريخ كل تقرير لتحديد مدى وجود اي مؤشر يدل عمى
انخفاض القيمة .وفي حالة وجود اي مؤشر  ،عندئذ يتم تقدير القيمة القابمة لالسترداد.
يتم إدراج خسارة انخفاض قيمة األصل إذا زادت القيمة الدفترية او وحدتو المنتجة لمنقد عن القيمة القابمة لالسترداد يتم
إدراج خسارة انخفاض القيمة بقائمة الدخل.
تتمثل القيمة القابمة لالسترداد لألصل او وحدتو المنتجة لمنقد بقيمتو عند االستخدام وقيمتو العادلة ناقصا تكاليف
البيع.ولتقدير القيمة عند االستخدام  ،يتم خصم التدفقات النقدية إلى قيمتيا الحالية باستخدام معدل ما قبل الضريبة
الذي يعكس التقييم الحالي لمسوق لمقيمة الزمنية لمنقود والمخاطر المحددة لألصل .ولغرض اختبار انخفاض القيمة،
يتم تجميع األصول الى اصغر مجموعة األصول التي تتولد عنيا تدفقات نقدية من االستخدام المستمر المستقل عن
التدفقات النقدية الواردة  -الى درجة كبيرة – من األصول األخرى او مجموعات األصول ("المنتجة لمنقد").
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السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
األصول المالية غير المشتقة ( تابع )
يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة التي تم ادراجيا سابقا بتاريخ كل تقرير عن اي مؤشرات عن انحسار انخفاض
القيمة اوزوالو .يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة فقط الى الحد الذي ال تزيد فييا القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية
التي كان من الممكن تحديدىا  ،بعد خصم االستيالك او اإلطفاء ،في حالة عدم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة.

المشتقات المالية

يتم إدراج المشتقات المالية بالقيمة العادلة ( .المستوي ) 0
ألغراض محاسبة التحوط  ،يصنف التحوط إلى فئتين ( :أ) تحوط القيمة العادلة والذي يغطي مخاطر التغير في
القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المثبتة ؛ و(ب) تحوط التدفقات النقدية والذي يغطي مخاطر تغيرات التدفقات
النقدية المرتبطة سواء بمخاطرة معينة متعمقة بأصل أو بالتزام معترف بو أو بمعاممة متوقعة بشكل كبير.
فيما يتعمق بتحوط القيمة العادلة بفعالية  ،فإن أي مكسب أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط لمقيمة العادلة كذلك
التغيرات في القيمة العادلة المتعمقة باألداة المتحوط ليا يتم االعتراف بو مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
فيما يتعمق بتحوط التدفقات النقدية بفعالية  ،فإن أي مكسب أو خسارة ناتجة عن أداة التحوط يتم إثباتيا مبدئياً في
حقوق الممكية ويتم تحويميا أما لقائمة الدخل الشامل الموحدة في الفترة التي تؤثر فييا عممية التحوط عمى قائمة
الدخل الشامل الموحدة أو كجزء من تكمفة األصول أو االلتزامات المتعمقة بيا .
بالنسبة إلى عمميات التحوط غير المؤىمة لمحاسبة التحوط فإن أي مكاسب أو خسائر ناتجة من تغيرات القيمة العادلة
ألداة تحوط ترحل مباشرة إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة لمسنة.
يتوقف استخدام محاسبة التحوط عندما تكون أداة التحوط قد انتيت مدتيا أو تم بيعيا  ،إلغاؤىا أو تنفيذىا  ،أو لم
تعد مؤىمة لمحاسبة التحوط  .في حالة القيمة العادلة لألدوات المالية المتحوط ليا التي لدييا تواريخ استحقاق ثابتة
فإن أي تعديل متعمق بالتحوط يطفأ عمى مدى المدة المتبقية لالستحقاق  .لتحوط التدفقات النقدية  ،أي مكسب أو
خسارة متراكمة ناتجة من أداة تحوط يتم إثباتيا في حقوق الممكية حتى حدوث المعاممة المتحوط ليا  .في حال عدم
توقع حدوث المعاممة المتحوط ليا  ،فإن صافي الربح والخسارة المتراكمة المثبتة في حقوق الممكية يتم تحويميا لقائمة
الدخل الشامل الموحدة.
المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح ممزمة حتى تاريخه

لم تصبح عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت عمييا ممزمة بعد عمى القوائم المالية الموحدة لمسنة
المنتيية في  16ديسمبر  0262ولم يتم تطبيقيا عند إعداد ىذه القوائم المالية الموحدة.
ال تتوقع المجموعة أن يكون ألي من ىذه المعايير والتفسيرات الجديدة تأثير ىام عمى القوائم المالية الموحدة
لممجموعة  ،ما عدا المعيار رقم  7من المعايير الدولية لمتقارير المالية :األدوات المالية والذي سيصبح ممزما عمى
القوائم المالية الموحدة لممجموعة لسنة  0261وقد يمثل ىذا المعيار تغي ار عمى تصنيف وقياس األدوات المالية.ال
تخطط المجموعة لمتبني المبكر ليذا المعيار كما لم يتم تحديد مدى تأثير ىذا المعيار بعد.
ً القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتاجرة في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع إلى أسعار العطاءات المعمنة في
سوق األوراق المالية بتاريخ إقفال األعمال بتاريخ قائمة المركز المالي  ( .المستوي ) 6
بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة ،فإنو يتم تحديد تقديرات معقولة لمقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية
ألداة أخرى مشابية ،أو بناءاً عمى التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة .إن القيمة العادلة لبعض االستثمارات
األجنبية غير المدرجة ال يمكن تقييميا بشكل موثوق بو .يتم تقييم مثل تمك االستثمارات بالتكمفة( .المستوي ) 1
يتم تقدير القيمة العادلة لمبنود التي تحسب عمييا فوائد بناءاً عمى التدفقات النقدية المخصومة باستعمال أسعار الفائدة
في السوق لبنود مشابية في شروطيا وخصائص مخاطرىا ( .المستوي ) 1
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السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
األحكام الشخصية

خالل عممية تطبيق السياسات المحاسبية لممجموعة ،وضعت اإلدارة األحكام الشخصية التالية ،غير تمك المتعمقة
بالتقديرات ،التي لدييا التأثير اليام عمى المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة :

تصنيف االستثمارات

تقرر اإلدارة عند تممك استثمار سواء يجب تصنيفو كمحتفظ بو حتى االستحقاق ،محتفظ بو لممتاجرة ،مدرج بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل ،أو متاح لمبيع.
تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات كمحتفظ بيا لممتاجرة في حال يتم تممكيا بشكل رئيسي لغرض تحقيق ربح
قصير األجل من قبل الوسطاء.
إن تصنيف االستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يعتمد عمى كيفية سيطرة اإلدارة عمى أداء ىذه
االستثمارات  .عندما لم يتم تصنيفيا كمحتفظ بيا لممتاجرة ولكن لدييا قيمة عادلة يعتمد عمييا متوفرة ويتم إدراج
التغ يرات في القيمة العادلة كجزء من األرباح أو الخسائر في حسابات اإلدارة ،فيتم تصنيفيا عمى أنيا مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل.
يتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى كمتاحة لمبيع.

التقديرات واالفتراضات

يتطمب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر عمي تطبيق السياسات
المحاسبية والمبالغ التي يتم التقرير عنيا لألصول وااللتزامات والدخل والمصروفات .قد تختمف النتائج الفعمية عن تمك
التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات  .واالفتراضات المصاحبة عمي أساس مستمر .يتم إدراج مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة
التي يحدث فييا تغير التقديرات أو الفترات المستقبمية التي تتأثر بيا.
5

اقتناء شركة تابعة

في  6يوليو  ، 0262سيطرت المجموعة عمى شركة الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ش م م ("الوسيطة
اإلمارات") بحيازة  %622من األسيم وحقوق التصويت بالشركة .وتمارس شركة الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين

ش م م أعمال التموين و عقود الخدمات المتصمة بيا .

وفي فترة الستة أشير المنتيية في  16ديسمبر  ، 0262ساىمت شركة الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ش م م
في تحقيق إيرادات بمغت  1 117 222لاير عماني وصافى أرباح بقيمة  351 222لاير عماني لنتائج أعمال
المجموعة  .ولو كانت الحيازة قد تمت منذ  6يناير  0262فإن تقديرات اإلدارة لإليرادات الموحدة ستبمغ 615 222

 034لاير عماني وصافي األرباح الموحدة كانت ستبمغ  10 370 222لاير عماني  .ولتحديد ىذه المبالغ  ،افترضت
اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة والمحددة مرحميا أنيا تمت في تاريخ الحيازة  ،وكانت ستكون ىي ذاتيا إذا حدثت
الحيازة في  6يناير .0262
فيما يمي ممخصا ألىم أنواع المبالغ المحولة و المبالغ المدرجة كأصول تمت حيازتيا والتزامات تم التكفل بيا بتاريخ

الحيازة:
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اقتناء شركة تابعة

األصول التي تمت حيازتيا واإللتزامات التي تم التكفل بيا:
أثاث ومعدات
أصول متداولة
نقد وما في حكم النقد
التزامات متداولة
القيمة العادلة لصافى األصول المحددة
مجموع مبالغ المقابل المحولة
الشيرة

ألف لاير عماني
587
4 7:6
;4
()3 8:3
----------3 4;9
7 ;;5
----------6 8;8
===========
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ممتمكات وآالت ومعدات

التكمفة أو التقييم
 6يناير 0262
تعديالت عمى عدم توحيد شركة تابعة
اقتناء من خالل توحيد أعمال
إضافات
تحويالت
استبعادات
 53ديسمبر 4232
االستيالك
 6يناير 0262
تعديالت عمى عدم توحيد شركة تابعة
اقتناء من خالل توحيد أعمال
استيالك السنة
استبعادات
 53ديسمبر 4232
صافى القيمة الدفترية
 53ديسمبر 4232
 16ديسمبر 0227

أارضي
ومباني
بالممكية الحرة
ألف لاير
عماني

رصيف الميناء
وحوض السفن ماكينات
ومعدات
السفن البحرية
ألف لاير
ألف لاير
ألف لاير
عماني
عماني
عماني

سيارات
ألف لاير
عماني

أعمال أرسمالية
تحت التنفيذ

المجموع
أثاث وتركيبات
ألف لاير عماني ألف لاير عماني
ألف لاير
عماني

27 122
()6 054
6
62 122
10 635
()6 006
---------:; 574
----------

026 337
52 127
22 241
()1 666
---------578 3;2
----------

0 233
-------4 277
--------

07 723
()566
200
3 034
02
()317
---------56 5;9
----------

0 331
()62
443
()046
--------4 ;69
---------

6 630
21
177
()07
--------4 487
---------

23 340
()320
27 166
()50 422
()626
---------;42 :9
----------

157 644
()0 317
251
614 102
()4 217
-----------72: 2:7
------------

00 361
0
2 613
()61
---------48 859
----------

30 776
61 052
()0 253
---------86 3;5
----------

322
622
-------86:
--------

65 562
74
1 466
()122
---------43 479
----------

6 647
()6
245
()026
--------4 2:9
---------

6 231
62
046
()64
--------3 92:
---------

-------------------

75 665
()6
626
06 736
()0 430
-----------338 752
------------

84 937
==========
48 :49
==========

4;3 ;;9
===========
3;7 783
===========

3 629
=========
3 773
=========

35 362
==========
34 387
==========

:82
=======
8:6
=======

779
=========
;;5
=========

;42 :9
==========
67 784
==========

5;3 777
============
;4:4 96
============

صفحة 02

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
6

ممتمكات وآالت ومعدات (تابع)

التكمفة أو التقييم
 6يناير 0227
إضافات متعمقة باالقتناء
إضافات خالل السنة
استبعادات/تحويالت
 53ديسمبر ;422
االستيالك
 6يناير 0227
استيالك السنة
استبعادات
 53ديسمبر ;422
صافى القيمة الدفترية
 53ديسمبر ;422
 16ديسمبر 2008

أارضي
ومباني
بالممكية الحرة
ألف لاير
عماني

رصيف الميناء
وحوض السفن ماكينات
ومعدات
السفن البحرية
ألف لاير
ألف لاير
ألف لاير
عماني
عماني
عماني

سيارات
ألف لاير
عماني

أعمال أرسمالية
تحت التنفيذ

المجموع
أثاث وتركيبات
ألف لاير عماني ألف لاير عماني
ألف لاير
عماني

23 240
2 657
77
---------6; 562
----------

066 033
62 310
13 233
()6 061
---------;46: 77
----------

0 466
612
()6 172
-------4 277
--------

03 521
1 210
6 262
()022
---------4; ;67
----------

0 140
124
()633
--------4 775
---------

6 474
673
()17
--------3 :74
---------

63 142
45 253
()14 346
()123
---------67 784
----------

122 267
64 671
()62 264
-----------59; :88
------------

66 347
1 722
---------44 735
----------

21 332
61 000
()1 556
---------74 ;;:
----------

630
066
()337
-------726
--------

62 622
1 652
()676
---------39 9:2
----------

6 421
173
()607
--------;3 :8
---------

6 032
026
()16
--------3 675
---------

-------------------

62 410
06 665
()2 520
-----------;9 339
------------

48 :49
==========
04 271
==========

3;7 783
===========
645 526
===========

3 773
=========
6 537
=========

34 387
==========
62 717
==========

8:6
=======
537
=======

;;5
=========
224
=========

67 784
==========
63 142
==========

;4:4 96
============
001 235
============

صفحة 06

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
6

ممتمكات وآالت ومعدات (تابع)
ان معظم األصول متضمنة السفن واآلالت والمعدات والمباني واألصول األخرى مرىونة مقابل قروض وسمف من
البنوك.
قامت المجموعة خالل السنة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والمتبقية لقطعيا البحرية وقد عدلت األعمار اإلنتاجية المقدرة
لبعض السفن من  03سنة إلى  12سنة وأجرت تقييما قيميا المتبقية .وقد تم اعتبار إعادة التقييم كتغيرات في
التقديرات المحاسبية طبقا لممعيار المحاسبي رقم : 6السياسات المحاسبية  " ،التغير في التقديرات المحاسبية
واألخطاء " وتم تطبيقيا بأثر رجعي  .وفي حالة عدم إجراء تمك التغيرات في األعمار اإلنتاجية لمسفن  ،فإن خصم
االستيالك لمسنة الحالية ستكون اكبر بمبمغ  6 567 222لاير عماني وستقل األرباح بنفس المبمغ .
تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مبالغ سيتم دفعيا لبناء سفينة جديدة وخدمات بورشة لصيانة السفن وتصنيع
وانشاءات.
يتم تصنيف المقدمات أو الودائع المدفوعة إلنشاء أو حيازة أصول كمقدمات كموردين ومقاولين ،ويتم تحويل المبمغ
إلي أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بعد بدء اإلنشاء.
خالل سنة  0262قامت المجموعة برسممة تكاليف االقتراض بمبمغ وقدره  0 252 222لاير عماني (222 -0227
 6 726لاير عماني).
تم توزيع االستيالك المحمل لمسنة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كالتالي:

المصروفات التشغيمية
المصروفات اإلدارية

7

أصول غير ممموسة
الشهرة
الشيرة في  6يناير
إضافات ( إيضاح )1
 16ديسمبر

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

42 473
3 929
ـــــــ
43 ;7:
============

67 522
6 265
ــــ
06 665
============

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

5; ;82
6 8;8
----------66 878
-----------

17 742
----------17 742
-----------

انخفاض القيمة
7 ;8:
 6يناير
----------7 ;8:
 16ديسمبر
---------5: 8::
صافى القيمة الدفترية كما في  16ديسمبر
===========
تمثل الشيرة زيادة تكمفة اقتناء أسيم في بعض الشركات التابعة عمى القيمة العادلة المجمعة

القيمة الدفترية لمشيرة في  16ديسمبر التي تم تخصيصيا لكل وحدة من وحدات توليد النقد:
4232
الشهرة
ألف لاير عماني

مجموعة توباز لمطاقة والمالحة
شركة الطاؤوس لمخدمات الصناعية ش م م
شركة شركة اإلماارات الوسيطة لخدمات التموين ( إيضاح )1
نورسيك أوفشور كايترينغ إيو أس
أخرى ( المتحدة لوسائل اإلعالم ،معيد التدريب الوطني،
المعيد الوطني لمضيافة )

;29
;22
8;8
229

;4
3
6
3

4 228
---------5: 8::
===========

3 746
----------3 746
---------11 770
===========
لصافي أصوليا.
0227
ألف لاير عماني
07 257
6 722
6 225
0 224
---------11 770
===========

صفحة 00

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
7

أصول غير ممموسة (تابع)
القيمة القابمة لالسترداد لكل وحدة من وحدات توليد النقد يتم تحديدىا عمى أساس حساب القيمة في االستخدام،
باستخدام توقعات التدفقات النقدية عمى أساس الموازنات المالية المعتمدة من اإلدارة العميا .االفتراضات الرئيسية في
حساب القيمة في االستخدام ىي تمك المتعمقة بمعدالت الخصم ومعدالت النمو والتغيرات المتوقعة ألسعار البيع
والتكاليف المباشرة خالل الفترة .تقوم اإلدارة بتقدير معدالت الخصم التي تعكس تقديرات السوق الحالية لمقيمة الزمنية
لمنقد والمخاطر المحددة لكل وحدة من وحدات توليد النقد .تستند معدالت النمو عمى تقديرات اإلدارة آخذين في عين
االعتبار معدالت نمو الصناعة .التغيرات في أسعار البيع والتكاليف المباشرة تستند عمى الممارسات الماضية
والتوقعات لمتغيرات المستقبمية في السوق.

الحساسية لمتغيرات في االفتراضات

أي من
بالنسبة لتقدير القيمة في االستخدام لوحدات توليد النقد ،تعتقد اإلدارة بأنو ال يوجد تغير محتمل معقول في ٍ
االفتراضات الرئيسية سيتسبب في تجاوز القيمة الدفترية لموحدة لقيمتيا القابمة لالسترداد جوىرياً.
لمسنة المنتيية في  16ديسمبر  ،0262لم تقع أية أحداث أو تغيرات في الظروف تدل بأن القيمة الدفترية لمشيرة
لوحدات توليد النقد أعاله قد تكون قد انخفضت قيمتيا.
برامج الحاسب اآللي

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

 6يناير
حيازة من خالل توحيد األعمال
اإلطفاء

53
;36
()35
----------389
===========
5: :77
===========

43
()12
----------16
===========
12 201
===========

صافي القيمة الدفترية في  16ديسمبر
مجموع األصول غير الممموسة
8

الشركات التابعة والشقيقة
إن استثمارات المجموعة والشركة األم في شركاتيا التابعة والشقيقة ىي كما يمي:

نسبة الممكية ()%
0227
4232

الشركات التابعة

622
322
شركة توباز لمطاقة والمالحة المحدودة (مؤسسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة)
622
322
شركة الطاؤوس لمخدمات الصناعية ش م م
622
322
المتحدة لخدمة وسائل اإلعالم ش م ع م
622
322
معيد التدريب الوطني ش م م
24
68
المعيد الوطني لمضيافة (ش.م.ع.ع)
322
النيضة لمطاقة المحدودة
في عام  0262أسست شركة النيضة لمخدمات ش ع م ع شركة تابعة جديدة  ،وىي شركة النيضة لمطاقة
المحدودة في منطقة ىيئة جبل عمى لمتجارة الحرة بدبي لمحصول عمى أموال من البنوك باإلقميم وايقاف استثماراتيا
المستقبمية في الخارج.

الشركات الشقيقة

شركة دبي لمنتجات األسالك المحدودة (مؤسسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة)

42

02

الشركات التابعة لممجموعة لدييا استثمارات في الشركات التابعة التالية:
شركات تابعة لتوباز

نيكو ميدل إيست ليمتد (مؤسسة في برمودا)
شركة توباز القابضة المحدودة (مؤسسة في دولة اإلماارات العربية المتحدة)
شركة توباز لمطاقة والمالحة المحدودة (مؤسسة في دولة اإلماارات العربية المتحدة)

322
322
322

622
622
-

صفحة 01

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
8

الشركات التابعة والشقيقة ( تابع )
إن شركة نيكو ميدل إيست ليمتد لدييا شركة تابعة بى يو إي البحرية المحدودة ،وىي شركة مؤسسة في
المممكة المتحدة ،وتعمل من خالل شركاتيا التابعة وتقوم بشكل رئيسي بتأجير السفن البحرية ،وادارة السفن.
شركة توباز لمطاقة والخدمات البحرية دي ام سي سي ىي شركة تابعة ممموكة بالكامل من قبل شركة توباز
لمطاقة والخدمات البحرية المحدودة  .تم تأسيس ىذه الشركة في عام  . 0262وقد تم إنشائيا لغرض امتالك
مكتب لممجموعة متعددة الصسمع بدبي (المنطقة الحرة) وتقديم الخدمات اإلدارية لمجموعة الشركات.
تمتمك توباز  %32من أسيم ممكية القارب منقستو أوبالست يارد ل .ل .ب وىي كيان تم تأسيسو بدولة
كازاخستان .وفي السنة السابقة كان القارب قيد اإلنشاء  ،وكان القارب تحت إدارة المجموعة وبالتالي كانت
معاممة القارب كمعاممة الشركات التابعة بالقوائم المالية الموحدة لتوباز.غير انو منذ بدء التشغيل في السنة
الحالية  ،أعادت المجموعة النظر في األمر وأقرت بأن الشركاء اآلخرون في القارب أبدوا مشاركة ايجابية
في اإلدارة والق اررات وتتم الق اررات في الوقت الحالي بالتضامن وبدأ التعامل فيما يتعمق بالمركب عمى انو كيان
تحت السيطرة المشتركة (أرجو النظر إلى اإليضاح رقم .)6
نسبة الممكية ()%
0227
4232

الشركات التابعة لشركة الطاؤوس لمخدمات الصناعية (تيسكو)

خدمات الرسيل لمتموين والتنظيف ش م م
سوبر اكو ليمتد (مسجمة في قبرص)
النيضة الدولية لخدمات المقاوالت ش.م.م
شركة اإلمارات الوسيطة لخدمات التموين

322
322
322
322

622
622
622
-

شركة اإلمارات الوسيطة لخدمات التموين ىي شركة ممموكة بالكامل من تيسكو التي تم تأسيسيا عام 0262
لحيازة األسيم بشركة اإلمارات الوسيطة لخدمات التموين ش م م وىي تأسست بدولة اإلمارات العربية المتحدة
وتمارس أعمال وتقديم خدمات ومواد التموين (أرجو النظر إلى اإليضاح رقم . )1
تقوم شركة سوبر اكو ليمتد من خالل شركاتيا التابعة في النرويج بتقديم عقود خدمات تموين إلى أبراج حفر
بحرية تعمل في بحر النرويج.

الشركات التابعة لممتحدة لخدمة وسائل اإلعالم

المتحدة لمطباعة والنشر ش م ع م
شركة أور يكس لإلعالن ش.م.م (تم تأسيسيا في قطر)

322
;6

622
27

المعيد الوطني لمتدريب باليند ش م م ( تم تأسيسو في قطر)

322

622

المعيد الوطني لمتدريب بقطر ش م م ( تم تأسيسو في قطر)

322

622

الشركات التابعة لممعيد الوطني لمتدريب
الشركات التابعة لممعيد الوطني لمتدريب

تم تأسيس الشركات في سمطنة ُعمان باستثناء ما تم ذكره خالف ذلك.

صفحة 02

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
9

استثمارات

استثمارات غير متداولة
استثمار في شركات شقيقة
استثما ارت متاحة لمبيع

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

3 565
5;3
-------3 956
========

753
176
-------6 144
========

االستثمارات في الشركات الشقيقة
كما في  16ديسمبر  0262كان لدى المجموعة شركة شقيقة في دبي وىي شركة كابالت دبي اف زد إي  .وتتعمق الزيادة في القيمة الدفترية
بحصة المجموعة في أرباح شركة كابالت دبي.

االستثمارات المتاحة لمبيع
تمثل االستثمارات المتاحة لمبيع استثمارات بجموبال فاسنرز ليميتد (التي تم تأسيسيا بآيسل أوف مان ) و بصندوق مشروعات تطوير الشباب

ش م ع م و شركة أمتاك ش م م .

صفحة 03

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
:

االستثمارات في المنشآت تحت السيطرة المشتركة
حصة المجموعة من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات في المنشآت تحت السيطرة المشتركة في 16
ديسمبر ىي كالتالي:

األصول المتداولة
االلتزامات المتداولة
األصول غير المتداولة
االلتزامات غير المتداولة
صافي األصول
اإليرادات
تكمفة المبيعات
المصاريف اإلدارية
تكاليف التمويل
إيرادات تمويل
إيرادات أخرى
ضرائب
صافي ( خسارة ) ربح السنة
االستثمارات في المنشآت تحت السيطرة المشتركة ىي في:
نيكو ميتسوي بابكوك ( سابقا نن آز نيكو ميتسوي بابكوك )
أديا رد أنغميان ووتر
حيا د م س مرينا بتي لميتيد
منجستو ابوالست بوت أل أل بى ( إيضاح )4

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

; 4;5
()8 752
: 389
()8 652
ـــــ
6 722
=========
;32 24
(): :7:
()3 6;5
()595
;
(;)5
ـــــ
()947
=========

4 060
()0 144
2 671
()0 547
ـــ
3 122
=========
3 765
()1 606
()6 226
()644
6
()63
ـــ
726
=========

4232
%

0227
%

72
73
72
72

32
36
32
32

إن المنشآت أعاله تم تأسيسيما في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،قطر وسنغافورة.

صفحة 04

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
;

مخزون وأعمال تحت التنفيذ

صافي المخزون والمواد االستيالكية
أعمال تحت التنفيذ

32

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

صافي ذمم تجارية مدينة
مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
مقدمات لمموردين والمقاولين
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )01

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

9 ;:3
;7 4:
ـــــ
35 492
=========

4 274
2 724
ـــ
66 220
=========

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

;7
42
33
3

:;9
7;:
;36
592
ـــــــ
;;5 99
===========

35 242
63 143
61 002
555
ــــ
64 604
===========

كما في  16ديسمبر  ،0262انخفضت قيمة الذمم التجارية المدينة بقيمة أسمية قدرىا  1.503.000لاير عماني
( 1.720.000 -0227لاير عماني) .الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة كانت كالتالي:

في  6يناير
حمل لمسنة
الم َّ
ُ
مبالغ تم شطبيا
مبالغ غير مستخدمة تم عكس قيدىا
في  16ديسمبر

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

5 ;24
755
()485
()669
ــــــ
5 947
===========

0 365
6 232
()603
()62
ـــ
1 720
===========

كما في  16ديسمبر ،كانت أعمار الذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتيا كالتالي :
مبالغ غير
متأخرة ولم
تنخفض
أقل من
قيمتيا
 12يوم
المجموع
لاير عماني لاير عماني لاير عماني
4232
0227

مبالغ متأخرة ولكن لم تنخفض قيمتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
من 42
من 12
أكثر من
- 72
إلى 72
إلى 42
 602يوم  602يوم
يوم
يوم
لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

;5 52
3 798
4 5;5
4 :7:
8 722 65 483 7; :;9
========= ========= ========= ========= ========= ========= =========
0 031
6 646
6 270
0 252 62 505 13 235 35 242
========= ========= ========= ========= ========= ========= =========

وفقاً لمخبرة السابقة ،يتوقع أن يتم التحصيل الكامل لمذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتيا .ليس من ممارسة الشركة أن
تحصل عمى ضمانات عمى الذمم المدينة وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة غير مضمون.

صفحة 05

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
33

النقد وما في حكم النقد

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

12 470
44 659
النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك
()1 302
()5 6:7
القروض البنكية (إيضاح )61
ـــ
ــــــ
05 650
3: ;74
==========
==========
تتضمن النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك ودائع تحت الطمب قدرىا  3.065.000لاير عماني (-0227
 62.142.000لاير عماني) لدى بنوك تجارية ،مودعة بشكل رئيسي باللاير العماني والدوالر األمريكي ودرىم اإلمارات
العربية المتحدة وىي قصيرة األجل في طبيعتيا .
34

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
ضريبة دخل مستحقة
مبالغ مستحقة ألط ارف ذات عالقة (إيضاح )00

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

44 9;4
55 729
7 272
3 295
---------84 644
==========

02 645
16 521
3 307
146
---------42 542
==========

35

قروض بنكية
بعض القروض البنكية لممجموعة مضمونة برىن مسجل من الدرجة األولى عمى بعض األصول ،والكفالة والتنازل عن
المدينين في بعض الشركات التابعة .تحمل القروض فائدة بمعدالت  %1حتى  %4 -0227( %7,3حتى .)%7

36

قروض ألجل إيجار تمويمى
قروض ألجل
 53ديسمبر 4232

الشركة األم – قروض ألجل
الشركة األم – قرض ثانوى
الشركات التابعة

 16ديسمبر 0227

الشركة األم
الشركات التابعة

أكثر من 7
 4إلى 7
سنوات
سنوات
سنة أو أقل
المجموع
ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني
;38 :8
88 726
49 248
;;332 5
32 222
32 222
42 222
43 995
325 584
4; 4:4
376 639
---------- ------------------ ---------6: 864
39; :88
78 52:
4:6 :38
========== ==========
========== =========
أكثر من 3
 0إلى 3
سنوات
سنوات
سنة أو أقل
المجموع
ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني ألف لاير عماني
42 153
604 764
---------665 146
==========

63 572
00 272
--------16 062
=========

12 242
73 236
---------607 366
==========

62 603
7 226
---------67 344
==========
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36

قروض ألجل إيجار تمويمى( تابع )
تتضمن القروض ألجل من البنوك ما يمي :

قروض ألجل في الشركة األم

إن القروض ألجل في الشركة األم البالغة  ( 662 177 222مقابل  42 153 222لاير عماني عام )0227
مضمونة برىن عمى بعض األصول وحقوق عمي األرض المستأجرة والتنازل عن بعض الذمم المدينة لممشروع
والتنازل عن حقوق التأمين في بعض عقود األصول والكفالة.

قرض ثانوي في الشركة األم

تمكنت الشركة األم من الحصول عمى قرض ثانوي بمغ  22.222.222لاير عماني بإصدار سندات مضمونة برىن
ثانوي عمى أصول الشركة األم وشركاتيا التابعة .حصمت الشركة األم عمى القرض لتمويل خطط شركتيا التابعة
توباز لمتوسع من أجل مقابمة متطمبات تمويل الخطط التوسعية ألعمال شركة توباز لمخدمات البحرية واليندسية.
تم سحب مبمغ  02 222 222لاير عماني من القرض ألول مرة بتاريخ  4ديسمبر  . 0262وكان من المقرر أن يتم
السحب الثاني بتاريخ 06فبراير  0266بمبمغ  02 222 222لاير عماني .والمدة المحددة لمقرض ىي  5سنوات مع
فترة سداد عمى أقساط سنوية بمبمغ  62 222 222لاير عماني اعتبا ار من نوفمبر . 0262ووفقا التفاقية القرض
الثانوي  ،يطمب من الشركة األم عدم توزيع أرباح والحصول عمى رأسمال إضافي وتكوين احتياطي ثانوي بتحويل
مبمغ يعادل  5/6من إجمالي رصيد السندات القائمة من األرباح السنوية بعد خصم الضريبة اعتبا ار من  16ديسمبر
. 0266ويحمل القرض الثانوي فوائد بمعدل  %693في السنة.

قروض ألجل في الشركات التابعة
تتعمق القروض ألجل ففقط بشركة توباز  .والقروض ألجل بمبمغ  632 265 222لاير عماني مضمونة برىن أفضمية
أول عمى أصول محددة بالشركات التابعة والتنازل عن ممكية وثائق التامين البحري لمسفينة وعن إيرادات وثيقة إيجار
السفينة.وتم ضمان قرض تمويل المعدات برىن أفضمية مضمون عمى الممتمكات ذات الصمة.
تتضمن ترتيبات القروض ألجل في الشركات التابعة الـتقيد بمختمف التعيدات مثل تغطية الفوائد السابقة والنسبة
المتداولة ونسبة الدين إلى  EBITDAومجموع األصول إلى صافي القيمة متضمنة التعيد باالحتفاظ بحد أدنى من
صافي القيمة لتوباز والتي ينبغي أال تقل في أي وقت عن  64 322 222لاير عماني (  40 222 222لاير عماني
سنة  .0227تحمل القروض ألجل فوائد بمعدالت تتراوح بين  %593 ، %293سنوياً ( %593 ، %293سنوياً عام
.)0227
عقود إيجار
مجموع مدفوعات اإليجار القائمة كما في  16ديسمبر
ناقصاً :المستحق خالل سنة (المفصح عنيا كالتزامات متداولة)
التزامات اإليجار طويمة األجل (إيضاح  02ج)

يتم اإلفصاح عن قروض ألجل إيجار تمويمىفي المركز المالي كالتالي:
االلتزامات غير المتداولة:
قروض ألجل
عقود اإليجار التمويمى

االلتزامات المتداولة:
قروض ألجل
عقود اإليجار التمويمى

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

---------==========

6 001
()062
---------6 261
==========

44: 72:
---------44: 72:
==========

627 255
6 261
---------632 272
==========

78 52:
---------78 52:
==========

16 062
062
---------16 272
==========
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37

38

ذمم ودائنة ومقدمات غير متداولة

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

إيرادات مؤجمة
ضريبة دخل مستحقة
ذمم دائنة أخرى و مقدماًت

4 2;5
7 653
4 569
---------; :93
==========

510
3 324
66 375
---------65 613
==========

( )3خطة المساهمة المحددة

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

6 :45
86
3 :;9
()3 339
---------7 889
==========

2 636
6 056
()424
---------2 601
==========

منافع انتهاء الخدمة

الحركة في االلتزامات المدرجة في المركز المالي ىي كالتالي:
 6يناير
 إضافات اقتناء شركة تابعة االستحقاق خالل السنةالمدفوع خالل السنة
 16ديسمبر

اشتممت منافع انتياء الخدمة كما في  16ديسمبر  0262عمى مبالغ ىامة لمنافع انتياء الخدمة بشركة توباز بمبمغ
 1 302 222لاير عماني ( 0 766 222لاير عام  . )0227كانت االفتراضات االكتوارية األساسية لتوباز بتاريخ
التقرير كما يمي:





يتراوح العمر االعتيادي لمتقاعد بين  42إلى  43سنة
الوفاة واالستقالة والتقاعد  % 3:من معدل انتياء الخدمة  .ونسبة لطبيعة المنافع  ،وىي مبالغ إجمالية عند ترك
الخدمة ألي سبب من األسباب  ،تم استخدام معدل تناقص فردي ومجمع لحاالت الوفاة االستقالة والتقاعد.
نسبة الخصم  %3903:في السنة.
زيادات الرواتب %1:إلى  %3في السنة.

إن برامج التقاعد الحدى الشركات التابعة لممجموعة يغطي  321موظفا ( 255موظفا عام .)0227ويعطي البرامج
لممستخدمين الحق في المنافع المستقبمية المحددة وىي تعتمد أساسا عمى عدد سنوات العمل ومستوى الراتب عند
التقاعد ومبمغ مساىمات صندوق التأمينات االجتماعية  .ويتم تغطية تمك االلتزامات من خالل شركة تامين  .ويعتمد
احتساب التزام التقاعد عمى التقييم االكتواري لاللتزام.
ويعتمد التقييم االكتواري عمى افتراضات العوامل الديموغرافية المستخدمة عادة بقطاع التامين.
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أرس المال واالحتياطيات

أرس المال
يتكون رأس المال المرخص بو لمشركة األم من  22292229222سيم عادى بقيمة  29622لاير عماني لمسيم
( 222.000.000 -0227سيم قيمة كل سيم  29622لاير عماني) .في  16ديسمبر  0262كان رأس المال
المصدر والمدفوع بالكامل يتكون من  060.272.230سيم عادي قيمة كل سيم  29622لاير عماني (-0227
 060,272,230سيم عادي قيمة كل سيم  29622لاير عماني).
فيما يمي بيان بمساىمي الشركة األم الذين يمتمكون  %62فأكثر من رأس المال:

4232
--------------------عدد األسهم
%
باأللف
الطاؤوس ش م م

0227
---------------------عدد األسيم
%
باأللف

63926
20 316
3712:
64 75:
========== ========== ========= =========

احتياطي قانوني
يتطمب قانون الشركات التجارية العماني لسنة  6752تحويل  %62من صافى أرباح الشركة سنوياً إلى حساب
احتياطي قانوني غير قابل لمتوزيع حتى يصل رصيد االحتياطي القانوني إلى ما يعادل ثمث رأسمال الشركة عمى
األقل .يتضمن االحتياطي القانوني أيضاً تحويل متعمق بشركات تابعة مسجمة غير عمانية بمقتضى الموائح المعمول
بيا في بمدان تأسيس تمك الشركات .تستفيد المجموعة من عالوة اإلصدار في التحويل إلي االحتياطي القانوني.

أسيم خزانة

ىذه األسيم ىي مساىمة بعض الشركات التابعة في الشركة األم بتكمفة قدرىا  695219604لاير عماني (-0227
 695219604لاير عماني) .تم تحويل توزيعات األرباح المستممة عن أسيم الخزانة مباشرة إلى األرباح المحتجزة
واظيارىا عمى أنيا حركة في قائمة التغيرات في حقوق الممكية .في  16ديسمبر  0262كانت الشركات التابعة تممك
عدد  )62,332,364 -0227( 62.332.364سيم عادي من أسيم الشركة األم .في  16ديسمبر  0262بمغت
القيمة السوقية ليذه األسيم  66,612,222لاير عماني تقريبا ( 66,612,222 -0227لاير عماني).

عالوة إصدار األسيم

تستخدم المجموعة عالوة إصدار األسيم إلصدار أسيم مجانية وتحويل مبالغ إلى االحتياطي القانوني  .خالل السنة
لم يتم تحويل أي مبمغ إلى االحتياطي القانوني.

احتياطي التغطية

يشتمل احتياطي التغطية عمى أجزاء ىامة من التغيرات المتراكمة لمقيم العادلة ألدوات تحوطات التدفق النقدي
المتعمقة بالمعامالت التي تمت تغطيتيا ولكنيا لم تحدث بعد.

احتياطي تحويل العممة
يشتمل احتياطي تحويل العممة عمى كافة فروق تحويل العممة الناتجة عن تحويل القوائم المالية لمعمميات الخارجية.

صفحة 16
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3:

صافى األصول لمسهم الواحد
تم احتساب صافي األصول لمسيم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة لمساىمي الشركة األم عمى عدد األسيم
القائمة في نياية السنة كالتالي:

صافى األصول (ألف لاير عماني)
صافى األصول (ألف لاير عماني)
حقوق األقمية (ألف لاير عماني)
صافى األصول المنسوبة لمساىمي الشركة األم

عدد األسيم

عدد األسيم في  6يناير (باأللف)
أسيم مجانية مصدرة (باأللف)
أسيم خزانة (أنظر إيضاح رقم ( )65باأللف)
عدد األسيم في  16ديسمبر
صافى األصول لمسيم الواحد (ر.ع)
;3

ضريبة الدخل

4232

0227

3;7 :54
()45 736
-----------394 53:
------------

646 265
()02 226
-----------626 264
------------

4:4 2;6
-----------4:4 2;6
()36 777
-----------;489 75
-----------2.866
============

023 077
14 573
-----------060 272
()62 333
-----------045 317
-----------29331
============

إن المصروف المتعمق بالضرائب المستحقة الدفع عمى األرباح المحققة من قبل الشركات التابعة ،كما تم تعديميا وفقاً
لمقوانين الضريبية والموائح المعمول بيا في البمدان التي تعمل المجموعة.

المحمل لمسنة
االلتزامات المتداولة
االلتزامات غير المتداولة

أصل ضريبة مؤجمة
الرصيد في  6يناير
تم ( تحميميا عمي ) إدراجيا في قائمة الدخل
في  16ديسمبر

4232
ألف لاير عماني
8 723
============
7 272
7 653
ـــــــ
32 6:3
============

0227
ألف لاير عماني
2 666
============
3 307
3 324
ــــ
66 213
============

;3 44
()9:3
ـــــــ
66:
============

6 017
()62
ــــ
6 007
============
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;3

ضريبة الدخل ( تابع )
يشتمل رصيد الضريبة المؤجمة كما في  16ديسمبر  0262عمى مخصص االستيالكات المخصومة بالزيادة بمبمغ
603 222
 100 222لاير عماني ( 6 663 222لاير عماني عام  )0227وفروق التوقيت قصيرة األجل بمبمغ
لاير عماني ( 66 222لاير عماني عام .)0227
تخضع الشركة األم وشركاتيا التابعة التي تم تأسيسيا في ُعمان إلى ضريبة الدخل بمعدل  %60عمى ما يزيد عن
 12ألف لاير عماني من األرباح الخاضعة لمضريبة طبقا لقانون ضريبة الدخل في سمطنة عمان.
لم تنتو األمانة العامة لمضرائب بو ازرة المالية (دائرة الضرائب) من إجراء الربوط الضريبية لمشركة األم عن السنوات
من  0223إلى .0227
قامت الشركة األم والشركات التابعة بتقديم معارضات وطعون عمى الربوط الصادرة من دائرة الضرائب .لقد قامت
الشركة بتكوين مخصصات كما في  16ديسمبر  0262مقابل االلتزامات الضريبية المحتممة التي قد تنشأ بيذا
الخصوص  .حسب متطمبات قانون الضرائب قامت الشركة وشركاتيا التابعة بسداد الضرائب المستحقة واستمرت في
الطعن لدي السمطات األعمى فيما يتعمق ببعض األمور التي لم تسمح بيا دائرة الضرائب عند الربط.

42

صافي ربح السنة
يدرج ربح السنة بعد تحميل المصاريف باآلتي:
تكاليف الموظفين
صافي تكاليف التمويل
صافي مصروفات الفوائد
مخصص عن األدوات المالية المشتقة المستخدمة في التغطية ( إيضاح )03

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

:4 :;8
=========

56 226
=========

32 744
()3:6
--------32 55:
=========

6 025
()220
--------5 623
=========
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المخفَّف لمسهم الواحد
العائد األساسي و ُ
المخفَّف لمسيم الواحد بقسمة صافى ربح السنة المنسوب إلى مساىمي الشركة األم عمى
و
العائد
يستند احتساب
ُ
المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل السنة كما يمي:
4232

0227

صافى ربح السنة المنسوب لمساىمي الشركة األم ( باأللف لاير عماني )

49 86:
----------

03 263
----------

عدد األسيم في  6يناير (باأللف)
ناقص :المتوسط المرجح لعدد أسيم الخزانة (باأللف)

4:4 2;6
()36 777
---------;489 75
---------2.325
==========

060 272
()62 333
---------045 317
---------29272
==========

4232

0227

المتوسط المرجح لعدد األسيم (باأللف)
المتوسط المرجح لعدد األسيم (باأللف)

المخفَّف لمسيم الواحد (ر.ع)
العائد األساسي و ُ
44

توزيعات األرباح لمسهم الواحد

1 163
5 5:7
مجموع التوزيعات لممساىمين (باأللف لاير عماني)
--------------------060 272
4:4 2;6
عدد األسيم القائمة في  16ديسمبر (العدد باأللف)
--------------------29260
2.234
توزيعات أرباح السيم الواحد (ر.ع)
--------------------1 163
5 5:7
توزيعات أرباح نقدية مقترحة (باأللف لاير عماني)
أسيم مجانية مقترحة بالقيمة االسمية (باأللف لاير عماني)
--------------------1 163
5 5:7
============
============
توزيعات األرباح التي أوصى بيا مجمس اإلدارة خاضعة لمموافقة عمييا من قبل المساىمين في الجمعية العامة
السنوية المزمع عقدىا في  06مارس  .0266تم الموافقة عمى توزيعات األرباح لسنة  0226في الجمعية العامة
السنوية التي انعقدت بتاريخ  06مارس .0262
وفقاً ألحكام لوائح الييئة العامة لسوق المال ،تم إيداع توزيعات األرباح غير المطالب بيا لمسنوات السابقة لدى
صندوق أمانات المستثمرين الذي تم إنشاؤه من قبل الييئة العامة لسوق المال .لم يكن ىناك توزيعات أرباح غير
مطالب بيا لسنة .0262
45

معامالت مع أطراف ذات عالقة
دخمت المجموعة في معامالت مع شركات يستطيع بعض أعضاء مجمس اإلدارة ممارسة تأثير ىام عمييا .في إطار
النشاط االعتيادي تقوم تمك األطراف ذات العالقة بتزويد المجموعة ببضائع وخدمات وتمويل ،كما تقوم المجموعة
أيضاً بتقديم بضائع وخدمات وتمويل لتمك األطراف ذات العالقة .يرى أعضاء مجمس اإلدارة أن شروط المشتريات
والمبيعات وتقديم الخدمات وترتيبات التمويل قريبة من الشروط التي يمكن الحصول عمييا من أط ارف أخرى.
فيما يمي قيمة المعامالت اليامة مع األط ارف ذات العالقة خالل السنة:
0226
;422
ألف لاير عماني
ألف لاير عماني
إيرادات
مبيعات وخدمات مقدمة

مقدمات مستحقة من أطراف ذات عالقة
صافي مقدمات

مصروفات

خدمات مستممة ومشتريات

مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة وأتعاب حضور الجمسات

مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة
أتعاب حضور الجمسات

62:
======

726
======

36
======

106
======

4:7
======

6 256
======

398
46
======

652
04
======
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معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)
مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة وأتعاب حضور الجمسات أعاله تعود فقط لمشركة األم.
من مجموع المعامالت مع األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله فيما يمي تفاصيل المعامالت التي أبرمت مع
األطراف ذات العالقة التي تممك نسبة  % 62أو أكثر في الشركة األم:

خدمات مقدمة ومبيعات

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

42
======

02
======

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

مكافأة األعضاء الرئيسيين لإلدارة خالل السنة كانت كما يمي:

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

6 416
3 959
منافع قصيرة األجل
04
485
منافع نياية الخدمة لمموظفين
ــ
ــــ
6 435
4 222
=======
=======
دفعت توباز لمطاقة والخدمات البحرية المحدودة مبمغ  052 722لاير عماني كمكافآت لمرئيس التنفيذي وىو أيضا
رئيس مجمس إدارة الشركة األم.
يتم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من والى األطراف ذات العالقة في إيضاحي  62و  60عمى التوالي.
تنشأ األرصدة غير المدفوعة في نياية السنة ضمن سياق األعمال العادية .لمسنة المنتيية في  16ديسمبر  ،0262لم
تُدرج الشركة أي انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ( -0227صفر).
46

ارتباطات والتزامات احتمالية طارئة

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

اعتمادات مستنديو
ارتباطات عن نفقات رأسمالية

6 959
5; 4;9
=============

671
45 001
=============

خطابات ضمان
كمبياالت مخصومة – ذمم مدينة

68 7;7
3 ;:9
=============

06 405
=============

التزامات

التزامات عرضية:

قضايا قائمة

في السنة السابقة  ،ألغت المجموعة تعاقدات لبناء سفينتين بحريتين .وترى المجموعة أن إلغاء تمك التعاقدات يمثل
نقضا لالتفاقيات وقد تم رفع دعوى بالمحاكم البريطانية  ،ضد إلغاء تمك اإلتفاقيات .واألمر التضرر قيد النظر أمام
المحكمة العميا بمندن ومن المحتمل إن تعقد جمسة االستماع إلييا بالربع األول من عام  .0266وترى اإلدارة انو من
غير المحتمل أن تتكبد المجموعة خسائر نتيجة إللغاء تمك االتفاقيات.
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أ)

عقود اإليجار

ذمم مدينة عن عقود اإليجار التشغيمي

تقوم المجموعة بتأجير سفنيا البحرية بموجب عقود إيجار تشغيمي .إن العقود لفترة عشر سنوات وقابمة لمتجديد لفترة
مماثمة بعد تاريخ االنتياء .يتم تجديد عقود اإليجار عادةً لتعكس إيجارات السوق .الحد األدنى لعقود اإليجار
المستقبمية المستحقة القبض بموجب عقود اإليجار التشغيمي غير القابمة لإللغاء ىي كما يمي كما في  16ديسمبر:
0227
4232
ألف لاير عماني
ألف لاير عماني
خالل سنة واحدة
بين سنة وخمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

ب)

ذمم دائنة عن عقود اإليجار التشغيمي

يوجد لدى المجموعة حد أدنى من مدفوعات اإليجار بموجب عقود إيجار تشغيمي لمسفن البحرية كالتالي:
0227
4232
ألف لاير عماني
ألف لاير عماني
خالل سنة واحدة
بين سنة وخمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

ج)

: 6;5
45 :77
36 68:
ـــــــ
68 :38
============

4 724
4 315
2 312
ــــ
66 261
============

ارتباطات عقود إيجار تمويمي

دخمت المجموعة في ارتباطات عقود إيجار تمويمي بإيجارات شيرية مستحقة الدفع كما يمي:
4232
ألف لاير عماني
خالل سنة واحدة
أكثر من سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
مجموع الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

48

86 729
348 292
74 266
ـــــــ
464 843
============

36 676
610 263
32 212
ــــ
023 521
============

ـــــــ
============

0227
ألف لاير عماني
062
140
436
ــــ
6 001
============

األدوات المالية المشتقة
إن الجدول أدناه يوضح القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة ،التي تعادل القيمة السوقية ،إضافة إلى
بيان القيم التقديرية وفقا لمدة االستحقاق .إن القيمة التقديرية ىي قيمة األصل الذي يخص األداة المالية المشتقة أو
السعر المرجعي أو المؤشر ،وتمثل األساس لقياس التغير في قيمة األدوات المالية المشتقة .إن القيم التقديرية تدل
عمى حجم رصيد المعامالت القائمة في نياية السنة وال تعطي مؤش ار لمخاطر السوق أو االئتمان.
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األدوات المالية المشتقة (تابع)

 53ديسمبر 4232

مقايضات أسعار الفائدة

القيمة التقديرية حسب فترة االستحقاق
ـــــــــــــــــــــ
قيمة
عادلة
موجبة
ألف ر.ع
-

--------

========

 16ديسمبر 0227

مقايضات أسعار الفائدة
عقود تبادل عمالت أجنبية

قيمة
عادلة
سالبة
ألف ر.ع

مجموع
المبالغ
ألف ر.ع

خالل سنة
واحدة
ألف ر.ع

من  3إلى
 7سنوات
ألف ر.ع

أكثر من ى 7
سنوات
ألف ر.ع

0 721

52 340

3 504

35 172

5 220

0 721

52 340

3 504

35 172

5 220

--------- -------======== =========

--------- --------- --------========= ========= =========

القيمة التقديرية حسب فترة االستحقاق
ـــــــــ
قيمة
عادلة
موجبة
ألف ر.ع
-

--------

قيمة
عادلة
سالبة
ألف ر.ع

مجموع
المبالغ
ألف ر.ع

خالل سنة
واحدة
ألف ر.ع

من  6إلى
 3سنوات
ألف ر.ع

أكثر من ى
 3سنوات
ألف ر.ع

0 652
52

23 113
65 124

6 271
65 124

22 020
-

-

0 722

40 466

66 217

22 020

-

--------- --------

--------- --------- ---------

======== ======== ========= ========= ========= =========
تحمل تسييالت القروض ألجل لممجموعة فائدة بمعدل المي بور في الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلي اليوامش
المطبقة .طبقاً لمستندات التمويل  ،قامت المجموعة بتثبيت سعر الفائدة من خالل عقود مقايضة سعر الفائدة البالغة
حوالي  06.63مميون لاير عماني ( 06963مميون لاير عماني عام  )0227بسعر فائدة ثابت قدره  %1973سنوياً
بدون اليوامش( %1973عام  ، )0227ومبمغ  2.60مميون لاير عماني ( 3.54مميون لاير عماني عام ) 0227
بسعر فائدة ثابت قدره  %2967سنوياً بدون اليامش ( % 2967عام  )0227و مبمغ  67901مميون لاير عماني (
 67901مميون لاير عماني  )0227بسعر فائدة ثابت قدره  %0سنوياً بدون اليامش ( %0عام  ،)0227ومبمغ
 67.01مميون لاير عماني بمعدل فائدة  %1903سنوياً بدون اليامش ( %1903عام .)0227ومبمغ  00966مميون
لاير عماني (صفر عام  )0227بسعر فائدة  %6975سنويا بدون اليامش  .بمغ ليبور الواليات المتحدة األمريكية
حوالي  %2924سنوياً في  16ديسمبر  %2921 ( 0262سنة  ) 0227بينما حددت المجموعة معدل الفائدة بـ
 %1973و  %2967و  %0و %1903و %6975في السنة ( % 1903و  %2967و %0و %1903في السنة عام
 ) 0227وبالتالي بمغت الفجوة بين ليبور الواليات المتحدة األمريكية وسعر الفائدة الثابتة بموجب عقود المقايضة
 ،%6.35 ،%2924 ، %1930و %0.60سنوياً عمي التوالي.
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األدوات المالية المشتقة (تابع)
بناءاً عمي فجوة أسعار الفائدة  ،وعمي مدي عمر عقود المقايضة فقد قدرت الخسائر التأشيرية بحوالي  0.7مميون لاير
عماني (097مميون لاير عماني عام  ) 0227بمعرفة أطراف عقود المقايضة .في حالة إنياء المجموعة عقود مقايضة
أسعار الفائدة في  16ديسمبر  ، 0262فقد تتحمل خسائر بحدود حوالي  0.7مميون لاير عماني ( 0.64مميون لاير
عماني عام  ) 0227وبالتالي وحتى تتمشي مع المعيار رقم  17من معايير المحاسبة المالية " األدوات المالية :
اإلدراج والقياس " تم إدراج القيمة العادلة التأشيرية ألدوات التحوط بمبمغ حوالي  097مميون لاير عماني ( 0964مميون
لاير عماني عام  ) 0226ضمن بند ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخري وتم إدراج مبمغ صافي األثر لمسنة 222
662لاير عماني ( 362 222لاير عماني عام  )0227ضمن بند صافي تكاليف التمويل و تم إدراج مبمغ 622 222
لاير عماني ( 72 222لاير عماني ) ضمن بند احتياطي التحوط.
وبنفس القدر تم إدراج مبمغ صفر كذمم دائنة ومستحقات ( 52 222لاير عماني عام  )0227متعمقة بعقود معجمة عن
تحويل عممة أجنبية وبمغ صافي األثر لمسنة صفر ( 022 222لاير عماني عام  )0227تم إدراجيا ضمن بند صافي
تكاليف التمويل (أرجو النظر إلى اإليضاح رقم .)67
دخمت الشركة األم في مبادالت مستحقات بمعدل ليبور الدوالر األمريكي تحت الطمب كإستراتيجية لتخفيض تكمفة
الفوائد .تتراوح المستحقات من صفر إلى ( %5صفر إلى  %5عام  )0227في السنة  .ويتم إدراج أي أرباح أو
خسائر المبادلة كتكاليف تمويل.

49

التقارير القطاعية
لدى المجموعة ثالثة وحدات نشاط يتم التقرير عنيا كما مبين أدناه  ،وىي الوحدات األعمال اإلستراتيجية لممجموعة .
وتقدم الوحدات اإلستراتيجية منتجات وخدمات مختمفة ويتم إدارتيا منفصمة ألنيا تتطمب استراتيجيات تقنية و تسويق
مختمفة  .ويجري الرئيس التنفيذي لممجموعة فحصا منتظما لتقارير اإلدارة الداخمية .ويصف الممخص التالي أنشطة
كل من وحدات المجموعة المقرر عنيا :
الخدمات اليندسية  :وىذه تتضمن خدمات إصالح وبناء السفن والتصنيع لقطاع النفط والغاز.
الخدمات البحرية  :وتتضمن ىذه الخدمات تأجير السفن لشركات النفط والغاز األجنبية.
خدمات العقود  :وتتضمن ىذه الخدمات إدارة وانشاء المرافق وخدمات التموين التعاقدية وخدمات التشغيل والصيانة.
وتتضمن الخدمات األخرى تقديم خدمات التدريب  ،التحرير اإلعالمي والتوزيع واإلعالن والتصنيع والتجارة العامة
واالستثمار واألنشطة ذات الصمة.

فيما يمي أدناه المعمومات المتعمقة بنتائج كل قطاع تشغيل .يتم قياس األداء اعتمادا عمى أرباح القطاع قبل ضريبة
الدخل  ،كما ترد بتقارير اإلدارة الداخمية ويتم مراجعتيا من قبل الرئيس التنفيذي لممجموعة .يتم استخدام أرباح القطاع
لقياس األداء حيث ترى اإلدارة إن مثل ىذه المعمومات ىي األكثر صمة لتقييم أداء نتائج بعض قطاعات التشغيل
ذات الصمة بكيانات تعمل في نفس قطاعات األعمال  .يتم تحديد أسعار المعامالت بين قطاعات التشغيل المختمفة
عمى أساس ممكن.
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التقارير القطاعية ( تابع )
خدمات هندسية
0227
4232
ألف ر.ع
ألف ر.ع

مجموع اإليرادات
ناقصا  :إيرادات بين القطاعات
إيرادات خارجية
صافي (تكمفة) إيرادات التمويل
استيالك واطفاء
ربح القطاع المقرر عنو بعد
ضريبة الدخل
أصول قطاعية مقرر عنيا
مصروفات رأسمالية
التزامات قطاعية مقرر عنيا

99 598
()33 :44
-----87 776
-----()575
()5 365
4 954
-----78 957
;4 :3
55 :22
======

55 722
()161
-----55 376
-----()241
()0 230
1 403
-----36 066
7 540
17 306
======

خدمات سفن
0227
4232
ألف ر.ع
ألف ر.ع
;6 ;53
()3 927
-----;5 448
-----(); 227
()35 77:
44 553
-----595 276
33; 788
;442 :6
======

73 322
-----73 322
-----()5 222
()61 205
00 417
-----055 144
23 242
632 130
======

خدمات تعاقدية
0227
4232
ألف ر.ع
ألف ر.ع
:6 5:9
()396
-----:6 435
-----()3 695
()6 634
; 762
-----339 798
34 963
93 722
======

43 213
()604
-----42 727
-----()352
()2 314
5 265
-----76 666
12 733
23 653
======

خدمات أخري
0227
4232
ألف ر.ع
ألف ر.ع
36 2:5
();7
-----35 ;:9
-----6;5
():7:
3 563
-----72 239
4 368
88 473
======

62 122
()066
-----62 271
-----()062
()336
()1 770
-----17 276
260
36 662
======

تسويات
0227
4232
ألف ر.ع
ألف ر.ع

المجموع
0227
4232
ألف ر.ع
ألف ر.ع

489 447
()321
()5 774
()35 9;8
------- ----------;475 64
()321
()5 774
------- ----------()32 55:
220
()43 ;93
()033
54 4:5
()557
()5 883
------- ----------(784 2;4 )66 465( )57 4;2
358 9;9
()697
(588 482 )63 624( )48 362
======= ======= =======

026 026
()432
-----025 376
-----()5 623
()06 006
06 362
-----225 717
64 671
057 300
======

صفحة 17

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
49

التقارير القطاعية ( تابع )
اإليرادات وفقا لمموقع الجغرافي لألنشطة التشغيمية كما يمي:

سمطنة عمان
دول الشرق األوسط وجنوب أفريقيا ( تشمل سمطنة عمان )
كاسبين
دول أخرى

4:

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

78
:7
92
63

20
613
36
65

297
423
396
;;9
ـــــــ
;475 64
============

721
443
331
207
ــــ
025 372
============

األدوات المالية وادارة المخاطر المالية
تشتمل األدوات المالية المدرجة بالمركز المالي عمي االستثمارات  ،والذمم التجارية المدينة ،والمبالغ المستحقة من
أطراف ذات عالقة ،والنقدية بالصندوق ولدي البنك ،والقروض ألجل ،والقروض البنكية ،والذمم التجارية الدائنة والذمم
الدائنة األخرى ،والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة ،ومنافع نياية الخدمة لمموظفين.
تتعرض المجموعة لممخاطر التالية من استخداميا لألدوات المالية:
( )6مخاطر االئتمان

( )0مخاطر السيولة
( )1مخاطر السوق
يقدم ىذا اإليضاح معمومات عن مممح تعرض المجموعة لممخاطر الواردة عاليو ،أىداف المجموعة وسياساتيا
وعممياتيا لقياس وادارة المخاطر وادارة رأس المال .تم إدراج اإليضاحات اإلضافية الكمية خالل ىذه القوائم المالية
الموحدة.
تقع عمي مجمس اإلدارة المسئولية الكمية لوضع ومتابعة إطار المجموعة إلدارة المخاطر .يتم وضع سياسات إدارة
المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحميل المخاطر التي تواجييا ،ولوضع حدود مالئمة لتمك المخاطر ،ووضع الرقابات
ومتابعة المخاطر في تمك الحدود .تتم مراجعة نظم وسياسات إدارة المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف
السوق وأنشطة المجموعة .والمجموعة من خالل التدريب والمعايير اإلدارية  ،واإلجراءات تيدف إلي تطوير بيئة
رقابة منتظمة وبناءة بحيث يستطيع جميع العاممين أن يفيموا أدوارىم والتزاماتيم.
تقوم لجنة التدقيق بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمتابعة االلتزام بسياسات واجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة ،وتفحص
كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعمق بالمخاطر التي تواجييا المجموعة .يساعد لجنة التدقيق في ىذه المتابعة
التدقيق الداخمي الذي يقوم بفحص منتظم ومفاجئ لرقابات واجراءات إدارة المخاطر ويقدم تقاريره عن نتائج ىذا
الفحص إلي لجنة التدقيق.

صفحة 22

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
4:

األدوات المالية وادارة المخاطر المالية ( تابع )

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ىي مخاطر حدوث خسائر مالية لممجموعة إذا فشل أحد العمالء أو الطرف اآلخر ألداة مالية في
مقابمة التزاماتو التعاقدية  ،وتنشأ أساساً من الذمم المدينة من العمالء واالستثمارات.
تمثل المبالغ الدفترية لألصول أقصي تعرض لمخاطر االئتمان والتي كانت كما يمي :
0227
4232
ألف لاير عماني
ألف لاير عماني
استثمارات
ذمم تجارية مدينة
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
نقدية بالصندوق وأرصدة لدي البنوك

;3 96
7; :;9
3 592
44 659
-----------:7 675
=============

6 156
35 242
555
12 470
-----------72 125
=============

لدى المجموعة سياسة ائتمان يتم بموجبيا رصد مخاطر االئتمان عمى أساس مستمر .يتم إجراء تقييم لمعمالء الذين
يطمبون التعامل بائتمان يزيد عن حدود معينة .ال تطمب المجموعة ضمانات إضافية فيما يتعمق باألصول المالية.
يمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في المركز المالي لكل أصل مالي في القيمة الدفترية .
بالنسبة لمخاطر االئتمان الناشئة من األصول المالية األخرى لمشركة ،متضمنةً النقد و ما فى حكم النقد ،ومشتقات
األدوات المالية بقيم موجبة ،فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينشأ عن تخمف األطراف المتعامل معيا بالوفاء
بالتزاماتيا وبحد أقصى يعادل القيمة الدفترية ليذه األدوات.

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ىي مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتيا المالية عندما تحين .ويتمثل منيج اإلدارة في
إدارة السيولة في التأكد قدر اإلمكان ،من وجود سيولة كافية دائماً لمقابمة االلتزامات عند استحقاقيا تحت ضغوط
الظروف العادية وغير العادية بدون تحمل خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.
تحد المجموعة من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسييالت البنكية.
يتم االستفادة من القروض قصيرة األجل والسحب عمي المكشوف في المتوسط لمدة  72يوم لسد الفجوة بين
التحصيالت من الذمم المدينة والسداد لمذمم الدائنة خالل الشير.

يمخص الجدول أدناه استحقاقات األصول المالية بما في ذلك مدفوعات الفوائد مع استبعاد اتفاقيات المقاصة كما في
تاريخ قائمة المركز المالي .
 53ديسمبر 4232

عقود إيجار تمويمي
قروض بنكية
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

القيمة
الدفترية
ألف ر.ع

التدفق
النقدي
التعاقدي
ألف ر.ع

حتى سنة
واحدة
ألف ر.ع

من سنة
واحدة إلى 7
سنوات
ألف ر.ع

أكثر من 7
سنوات
ألف ر.ع

4:6 :38
5 6:7
79 594
ـــــ
567 895
======

555 484
5 6:7
79 594
ـــــ
;5;6 33
======

8: :88
5 6:7
79 594
ـــــ
34; 945
======

432 737
ـــــ
432 737
=======

75 ::3
ـــــ
75 ::3
=======

صفحة 26

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
4:

األدوات المالية وادارة المخاطر المالية ( تابع )
 16ديسمبر 0227

قروض ألجل وعقود إيجار
قروض بنكية
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

القيمة
الدفترية
ألف ر.ع
666 362
1 302
65 266
ـــ
057 300
======

التدفق النقدي حتى سنة
واحدة
التعاقدي
ألف ر.ع
ألف ر.ع
061 255
1 302
65 266
ـــ
122 263
======

26 730
1 302
42 542
ـــ
662 010
======

من سنة
واحدة إلى 3
سنوات
ألف ر.ع

أكثر من 3
سنوات
ألف ر.ع

622 066
00 436
ـــ
644 654
=======

05 125
ـــ
05 125
=======

مخاطر السوق
مخاطر السوق ىي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تبادل العمالت  ،أسعار الفائدة ،أسعار األسيم
التي تؤثر عمي إيرادات المجموعة أو قيمة األدوات المالية التي تممكيا .اليدف من إدارة مخاطر السوق ىو إدارة
ورقابة التعرض لمخاطر السوق في حدود مقبولة أثناء تعظيم العائد عمي المخاطر.
تدخل المجموعة أيضاً في معامالت أدوات مالية مشتقة ،أساساً مقايضات سعر الفائدة  ،عقود آجمة لتبادل العمالت.
الغرض منيا إدارة مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت التي تنشأ من أنشطة المجموعة ومصادر التمويل.

مخاطر العمالت األجنبية
تتضمن الذمم التجارية الدائنة مبالغ مستحقة بالعمالت األجنبية معظميا بالدوالر األمريكي واليورو والجنيو اإلسترليني
ودرىم اإلمارات العربية المتحدة والكراون النرويجي.
يشير الجدول التالي إلي مممح تعرض المجموعة لمعمالت األجنبية كما في  16ديسمبر ،كنتيجة ألصوليا والتزاماتيا
المالية  .يحتسب التحميل أثر التحركات الممكنة المعقولة لملاير العماني مقابل العمالت األجنبية ،مع ثبات باقي
العوامل األخرى ،عمي قائمة الدخل (بسبب القيمة العادلة لمعممة الحساسة لألصول وااللتزامات النقدية).

األثر عمى الربح قبل الضريبة
الزيادة  /النقص فيما يتعمق بمعدل
العمالت لكل ألف لاير عماني

4232

%7+

%7 -

يورو
مانات ازربجان
تنج كازكستان
جنيو استر ليني
كرون نرويجي
ين ياباني
دوالر سنغافوري

45
3:
34
8
5:
5
38

()45
()3:
()34
()8
()5:
()5
()38

0227

%7+

%7 -

يورو
مانات ازربجان
تنج كازكستان
جنيو إسترليني
كرون نرويجي

()17
()63
()12
()62
()10

17
63
12
62
10

تتعرض المجموعة أيضاً لمخاطر تبادل العمالت األجنبية عن المبيعات والمشتريات والذمم المدينة والذمم الدائنة
الناشئة أساساً من عمالت دول مجمس التعاون الخميجي والتعرض بالدوالر األمريكي التي ظمت مرتبطة باللاير
العماني.

صفحة 20

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
4:

األدوات المالية وادارة المخاطر المالية ( تابع )

مخاطر معدالت الفائدة
قروض المجموعة بمعدالت فائدة ثابتة ومعدالت فائدة متغيرة .تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة بسبب
التذبذب في سعر معدالت الفائدة بالسوق بالنسبة لمقروض بمعدالت الفائدة المتغيرة.
يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل لمتغيرات المحتممة المعقولة في أسعار الفائدة مع ثبات العوامل األخرى.
حساسية قائمة الدخل ىي تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة عمى أرباح الشركة لسنة واحدة عمى أساس
األسعار المتغيرة لألصول وااللتزامات المالية المحتفظ بيا في  16ديسمبر .0262
الزيادة /النقص التأثير عمى
ربح السنة
نقطة أساسية
ألف ر.ع
4232
()456
37 +
القروض محولة إلي لاير عماني
378
 32القروض محولة إلي لاير عماني
0227
القروض محولة إلي لاير عماني
القروض محولة إلي لاير عماني

63 +
62 -

()064
622

مخاطر أسعار السوق األخرى
تنشأ مخاطر أسعار األسيم من األسيم المتاحة لمبيع .تتابع إدارة المجموعة تشكيمة األوراق المالية عن الديون
والممكية في محفظة استثماراتيا بناءاً عمي مؤشرات السوق  .يتم إدارة االستثمارات الجوىرية بالمحفظة عمي أساس
فردي ويتم اعتماد ق اررات الشراء والبيع عن طريق مجمس اإلدارة.

إدارة رأس المال
سياسة المجموعة أن تحتفظ بأساس رأسمال نموذجي لممحافظة عمي المستثمر والدائن وثقة السوق لتحقيق نمو مستقر
لمنشاط في المستقبل وتحقيق عائد عمي رأس المال.

صفحة 21

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
92

القيم العادلة لؤلدوات المالية
تتطمب بعض واإلفصاحات والسياسات المحاسبية لممجموعة تحديد القيم العادلة لألصول غير المالية  .تم تحيد القيم
العادلة ألغراض القياس  /و او اإلفصاح اعتمادا عمى األساليب التالية :ويتم اإلفصاح عن معمومات إضافية حول
االفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة باإليضاحات المحددة لتمك األصول كمما كان ذلك مالئما.
المشتقات
تعتمد القيم العادلة لمبادالت معدالت الفائدة عمى اسعار الوسطاء .ويتم اختبار معقولية ىذه األسعار بخصم التدفقات
النقدية المستقبمية المقدرة اعتمادا عمى شروط واستحقاقات كل عقد باستخدام معدالت فائدة السوق ألدوات مالية
مماثمة بتاريخ القياس .وتعكس القيم العادلة مخاطر إئتمان األدوات وتتضمن التعديالت التي تتم ألخذ مخاطر ائتمان
مجموعة الكيان والطرف اآلخر في الحسبان كمما كان ذلك مالئما.
تشتمل األدوات المالية عمى األصول المالية وااللتزامات المالية.
القيم العادلة لممشتقات مبينة باإليضاح رقم  .04ال تختمف القيم العادلة لالدوات المالية االخرى جوىريا عن قيميا
الدفترية.
هيراركية القيم العادلة
يبين الجدول أدناه تحميال لألدوات المالية المحتفظ بيا بالقيمة العادلة وفقا ألسموب التقييم  .تم تعريف مستويات
الييراركية أدناه:
 المستوى األول  :األسعار المدرجة(غير معدلة) في أسواق نشطة ألصول او التزامات مشابية؛
 المستوى الثاني  :مدخالت خالفا لألسعار المدرجة ضمن المستوى األول لبيانات يمكن مالحظتيا لألصل او
االلتزام  ،مباشرة(مثل األسعار) او غير مباشرة (مشتقة من األسعار) ؛
 المستوى الثالث  :مدخالت االصل او االلتزام التي ال تعتمد عمى مدخالت يمكن مالحظتيا من السوق
(مدخالت ال يمكن مالحظتيا).

 53ديسمبر 4232

استثمارات
األدوات المالية المشتقة

 53ديسمبر ;422

استثمارات
األدوات المالية المشتقة

المستوى األول
ألف ر.ع

المستوى الثاني
ألف ر.ع

المستوى الثالث
ألف ر.ع

الجموع
ألف ر.ع

63
======

()0 721
======

176
======

224
()0 721
=======

المستوى األول
ألف ر.ع

المستوى الثاني
ألف ر.ع

المستوى الثالث
ألف ر.ع

الجموع
ألف ر.ع

60
======

()0 772
======

176
======

221
()0 772
=======

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

صفحة 22

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
03

المصادر الرئيسية لعدم التأكد حول التقديرات
عدم التأكد حول التقديرات
يتم فيما يمي مناقشة االفتراضات الرئيسية المتعمقة بالمستقبل ومصادر عدم التأكد الرئيسية بتاريخ قائمة المركز المالي
والتي ليا مخاطر جوىرية قد تتسبب في تعديالت ىامة عمي المبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية
التالية كما يمي :

انخفاض قيمة الشهرة

تقدير
ا
تحدد المجموعة ما إذا كانت قيمة الشيرة قد انخفضت أم ال عمى األقل عمى أساس سنوي .إن ىذا يتطمب
لمقيمة في االستخدام لوحدات توليد النقد التي تم تخصيص الشيرة ليا .إن تقدير القيمة في االستخدام يتطمب من
المجموعة إجراء تقدير لمتدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة من وحدة توليد النقد وأيضاً اختيار معدل الخصم المناسب
من أجل احتساب القيمة الحالية ليذه التدفقات النقدية .صافي القيمة الحالية لمشيرة في  16ديسمبر  0262كان 222
16 466لاير عماني ( 11 770 222لاير عماني سنة .)0227

انخفاض قيمة السفن
تحدد المجموعة مدى انخفاض قيمة السفن عند وجود مؤشرات عن انخفاض القيمة كما تم تعريفيا بالمعيار
المحاسبي رقم  . 14ويتطمب ىذا تقدي ار لمقيمة عند االستخدام لموحدات المنتجة لمنقد التي تممكيا السفن وقطاع نشاط
السفن .ويتطمب تقدير القيمة عند االستخدام من المجموعة وضع تقديرات لمتدفقات النقدية المستقبمية لموحدات المنتجة
لمنقد وان تختار معدال مناسبا لمخصم الحتساب القيمة الحالية لمتدفقات النقدية  .القيمة الدفترية لمسفن بتاريخ 16
ديسمبر  0262كانت  070 222 222لاير عماني ( 674 222 222لاير عماني عام .)0227

انخفاض قيمة الذمم المدينة
يتم عمل تقدير لممبالغ القابمة لمتحصيل من الذمم التجارية المدينة عندما يكون تحصيل المبمغ بالكامل غير محتمالً ًً.
بالنسبة لممبالغ اليامة بشكل فردي ،إن ىذا التقدير يتم عمى أساس فردي .أما بالنسبة لممبالغ التي ليست ىامة بشكل
فردي ،والتي فات موعد استحقاقيا ،فيتم تقييميا بشكل جماعي ويطبق مخصص وفقاً لطول فترة التأخير عن الدفع،
استنادا عمى معدالت االسترداد التاريخية.
في تاريخ قائمة المركز المالي  ،بمغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  41.400.000لاير عماني ( 46.140.000لاير
عماني سنة  )0227وبمغ مخصص الديون المشكوك في تحصيميا  1.503.000لاير عماني ( 1.720.000لاير
عماني سنة  .)0227سيتم إدراج إي فرق بين المبالغ المحصمة فعالً في الفترات المستقبمية والمبالغ المتوقعة في قائمة
الدخل الشامل الموحدة.

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) وشركاتها التابعة

صفحة 23

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  16ديسمبر 0262
03

المصادر الرئيسية لعدم التأكد حول التقديرات (تابع)

انخفاض قيمة المخزون
يـدرج المخزون بالتكمفة أو صافي القيمة القابمة لمتحقق ،أييما أقل .عندما يصبح المخزون متقادم او تالف ،يتم عمل
تقدير لصافي القيمة القابمة لمتحقق .يتم عمل ىذا التقدير عمى أساس فردي لممبالغ اليامة بشكل منفرد .أما بالنسبة
لممبالغ غير اليامة بشكل فردي ،فيتم تقييم المخزون القديم أو الممغي بشكل جماعي ويطبق مخصص وفقاً لنوع
بناء عمى أسعار البيع التاريخية.
المخزون والدرجة العمرية أو التقادمً ،
في تاريخ قائمة المركز المالى ،بمغ إجمالي البضائع  693749222لاير عماني ( 494539222لاير عماني سنة )0227
وبمغت مخصصات المخزون القديم والممغى  4639222لاير عماني ( 3579222لاير عماني سنة  .)0227يتم إثبات
أية فروق بين المبالغ الفعمية المحققة في الفترات المستقبمية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
األعمار اإلنتاجية المقدرة لآلالت والمعدات

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة واألساليب المستخدمة الستيالك الممتمكات واآلالت والمعدات وتتم التعديالت
إذا كان ذلك مالئما ،بنياية كل سنة مالية.وتتبع المجموعة في أعمال المراجعة  ،الحيازات الحالية باإلضافة الى
االتجاىات الراىنة لمسوق.
مخصص الضرائب
تجري المجموعة مراجعة منتظمة لممخصص المكون لمضريبة .ولتحديد المخصص الذي يتم تكوينو لمضريبة ،تأخذ
المجموعة قوانين الضريبة لمسمطات الضريبية ذات الصمة في الحسبان (وفقا لموقع تسجيل الكيان )  .وترى اإلدارة ان
تقدير المخصص المكون لمضريبة مناسب لاللتزام الضريبي المحتمل بعد تطبيق القوانين الضريبية ذات الصمة والخبرة
السابقة في الحسبان.
فعالية عالقة التحوط
في بداية التحوط  ،تقوم اإلدارة بتوثيق إستراتيجية التحوط وتجري اختبا ار لفعاليتو لتقييم مدى فعالية التحوط .ويتم ىذا
اإلجراء بتاريخ كل تقرير لمعرفة ما إذا كان ىذا التحوط سيكون فعاال بصفة مستمرة خالل فترة أداة التحوط .كانت
القيمة العادلة المتراكمة لمبادالت معدالت الفائدة بتاريخ التقرير  0 721 222لاير عماني ( 0 722 222لاير عماني
عام .)0227
محاسبة االستثمارات
تجري المجموعة فحصا لمكيانات لتقييم مدى وجود سيطرة او سيطرة مشتركة او تأثير ىام لممجموعة عمى الكيان
المستثمر فيو.و يتضمن ىذا مستوى حيازة المجموعة من األسيم بالشركة المستثمر فييا باإلضافة الى العوامل
األخرى مثل التمثيل بمجمس اإلدارة بالشركة المستثمر فييا وشروط االتفاق مع حاممي األسيم اآلخرين ..إلخ .
واعتمادا عمى التقييم أعاله ،تقرر المجموعة مدى الحاجة الى توحيد او التوحيد الجزئي او محاسبة حقوق الممكية وفقا
لمسياسات المحاسبية لممجموعة(أرجو النظر أيضا الى اإليضاح رقم .)0
03

األحداث الالحقة

خ الل الفترة التالية لتاريخ التقرير  ،قامت توباز بتأسيس شركة تابعة بالكامل وىي توباز لمطاقة والخدمات البحرية بي
ال سي المممكة المتحدة لغرض إلدراج توباز بسوق األوراق المالية بمندن والحصول عمى رأسمال من السوق العام .و
تسعى توباز لمحصول عمى المصادقات الضرورية من مختمف حاممى الحصص والسمطات المختصة باإلدراج
بالمممكة المتحدة .وسيتم استخدام حصيمة جذب رأس المال لتمويل خطط التوسع المستقبمية المخطط ليا.
09

أرقام المقارنة

تمت إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لمسنة السابقة عند الضرورة ،لتتسق مع عرض السنة الحالية.

النهضة لمخدمات (ش م ع ع) (الشركة األم)

قائمة الدخل الشامل الموحدة ( الشركة األم )
لمسنة المنتيية في  16ديسمبر 0262

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

إيرادات
مصروفات تشغيل

;4; ;8
()44 8;:
---------9 493

02 227
()66 226
---------4 226

إيرادات أخرى

8 994

0 463

مصروفات إدارية

()5 569

()0 366

صافي تكاليف التمويل

()5 9;8

()0 600

ربح قبل ضريبة الدخل

---------8 ;22

---------2 124

()3 672
---------7 672
-----------7 672
============
;2123
============

()6 224
---------0 722
-----------0 722
============
29262
============

21234
============

29260
============

مجمل الربح

مصروف ضريبة الدخل
صافي ربح السنة
مجموع اإليرادات الشاممة عن السنة
المخفّف لمسهم الواحد (ر.ع)
العائد األساسي و ُ
توزيعات السهم الواحد :
توزيعات أرباح نقدية ( لاير عماني )

النهضة لمخدمات (ش م ع ع)
قائمة المركز المالي الموحدة (الشركة األم)

كما في  16ديسمبر 0262
األصول غير المتداولة
ممتمكات وآالت ومعدات
استثمارات
قرض ثانوى لشركة تابعة

مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة
مخزون
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
مجموع األصول المتداولة
االلتزامات المتداولة
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
قروض بنكية
قروض ألجل
مجموع االلتزامات المتداولة
صافى األصول المتداولة
االلتزامات غير المتداولة
قروض ألجل
قرض ثانوى
ذمم دائنة ومقدمات غير متداولة
مبالغ مستحقة لشركة تابعة
منافع نياية الخدمة لمموظفين
مجموع االلتزامات غير المتداولة
صافى األصول
حقوق الممكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي قانوني
توزيعات مقترحة
أرباح محتجزة
مجموع حقوق الممكية
صافى األصول لمسهم الواحد (ر .ع)

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني
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-----------
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----------631 442
-----------

:53
57 :34
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----------64 428
-----------
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02 236
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63 572
----------04 144
----------5 613
-----------
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794
----------;339 59
----------327 2:4
============

22 363
61 006
443
----------36 256
----------621 265
============

:5
42
8
9

;4: 42
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; 626
5 5:7
66 7::
----------327 2:4
===========
21595
=========

06 027
67 274
7 222
1 163
20 301
----------621 265
===========
29143
=========

النهضة لمخدمات (ش م ع ع)
قائمة التدفق النقدي الموحدة(الشركة األم)
لمسنة المنتيية في  16ديسمبر 0262

أنشطة التشغيل
مقبوضات من العمالء
مدفوعات إلى الموردين والموظفين
النقد الناتج من التشغيل
صافي تكاليف التمويل
ضريبة دخل مدفوعة
التدفق النقدي الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
اقتناء ممتمكات وآالت ومعدات
حصيمة بيع ممتمكات وآالت ومعدات
االستثمارات
توزيعات أرباح مستممة
النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
صافى مقبوضات من القروض ألجل
صافى المدفوعات إلى أطراف ذات عالقة
توزيعات أرباح مدفوعة
التدفق النقدي من أنشطة التمويل
صافى ( النقص ) الزيادة في النقد وما في حكم النقد
نقد وما في حكم النقد في بداية السنة
نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
يتكون النقد وما فى حكم النقد مما يمى :
نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
قروض بنكية
نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

4232
ألف لاير عماني

0227
ألف لاير عماني

54 236
()42 :78
------------33 37:
()5 9;8
()4 563
------------7 243
-------------

00 432
()64 224
------------4 422
()0 600
()216
------------2 276
-------------

()3; 3:3
66
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;;8 5
------------()73 464
-------------

()67 556
()3 553
0 255
------------()01 247
-------------

92 246
()48 244
()5 5:7
------------62 839
------------()7 826
: 593
------------4 989
=============

02 432
0 125
()0 231
------------02 326
------------3 352
0 626
------------6 156
=============

7 785
()4 9;8
------------4 989
=============

6 631
()260
------------6 156
=============

النهضة لمخدمات (ش م ع ع)

قائمة التغيرات في حقوق الممكية الموحدة(الشركة األم)
لمسنة المنتيية في  16ديسمبر 0262

 6يناير 0227
مجموع إيرادات السنة الشاممة :
صافي ربح السنة
مجموع الدخل الشامل لمسنة
معامالت مع المالكية مدرجة مباشرة في حقوق الممكية :
توزيعات أرباح مدفوعة وأسيم مجانية مصدرة
توزيعات أرباح مقترحة
المحول إلى االحتياطي القانوني
مجموع معامالت مع المالكية مدرجة مباشرة في حقوق الممكية
الرصيد في  53ديسمبر ;422

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني
ألف ر.ع

توزيعات
أرباح
مقترحة
ألف ر.ع

أرباح
محتجزة
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

4 610
------

21 226
------

620 352
-------

0 722
-----0 722
------

0 722
------0 722
-------
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-----()1 163
-----64 745
======
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------325 239
=======

رأس المال
ألف ر.ع

ألف ر.ع
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=======
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======
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-----; 626
======
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1 163
-----()0 525
-----5 5:7
======

النهضة لمخدمات (ش م ع ع)
قائمة التغيرات في حقوق الممكية الموحدة(الشركة األم)
لمسنة المنتيية في  16ديسمبر 0262

 6يناير 0262
مجموع إيرادات السنة الشاممة :
صافي ربح السنة
مجموع إيرادات السنة الشاممة
معامالت مع المالكية مدرجة مباشرة في حقوق الممكية :
توزيعات أرباح مدفوعة
توزيعات أرباح مقترحة
المحول إلى االحتياطي القانوني
مجموع معامالت مع المالكية مدرجة مباشرة في حقوق الممكية
الرصيد في  53ديسمبر 4232

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني
ألف ر.ع

توزيعات
أرباح
مقترحة
ألف ر.ع

أرباح
محتجزة
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع
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