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 وشركاتها التابعة  النهضة للخدمات ش م ع ع

  

 تقرير المرحلي ال

 

 م2021 يونيو 30فترة المنتهية في لل
 

 

 

   أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت  

   أشهر الستةفترة 

 المنتهية في

   م2020 يونيو 30

 بآالف الرياالت  

   

 207,348 227,441   إجمالي األصول  

   

 لتزامات إجمالي اال

 

145,331 131,255 

 األصول )باستثناء حقوق االقلية( صافي 

 

61,760 58,128 

 0.272 0.289 صافي األصول للسهم )بالريال( 

   

 1.5 1.4 النسبة الحالية  

   

   

 

 

 

 

 

 

   أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   أشهر الستةفترة 

 المنتهية في

   م2020 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   

 11,184 9,934   إجمالي الربح 

   

 إجمالي هامش الربح % 

 

19% 21% 

 بعد الضرائب  الربحصافي 

 

5,373 5,370 

 4,039 3,977 بعد حقوق األقلية  الربحصافي 

   

 0.019 0.019 )بالريال(   الربح للسهم
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 الموحدة غير المدققة   الميزانية العمومية

 م2021 يونيو 30في كما 

 

  

 

 

 يضاحاتال 

  أشهر الستةفترة 

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في 

   م2020 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

      الجارية األصول غير 

 129,876 145,318  استخدام األصول  وقوحق ممتلكات ومعدات وآالت

 2,023 1,966  أصول غير ملموسة 

 3,710 5,102 7و 6و  5   الدخل الشامل األخرى خالل بنود  القيمة العادلة من – استثمارات 

   152,386 135,609 

 

 األصول الجارية 

  

 

 

 

 5,311 6,171 1 المخزون

 41,111 37,995 9و   2 المقدمة والمدفوعات  التجاريةالمستحقات  

 215 274  طراف ذات عالقة المستحقات من أ

 1,514 3,583 9و 7و 6و  5 القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  –  استثمارات

 23,588 27,032  البنك والنقد 

 71,739 75,055  األصول الجارية 

    

 207,348 227,441  إجمالي األصول 

    

    االلتزامات الجارية

 41,552 47,134  المتداولة والدائنين اآلخرين 

 - 146  ألطراف ذات عالقة مدفوعات

 2,017 14 4 سحب على المكشوف وقروض قصيرة األجل

 4,225 4,469 4 الجزء الجاري   –قروض ألجل 

 794 ,47 51,763  االلتزامات الجارية

    

    طويلة األجل االلتزمات 

 73,515 83,275 4 قروض آلجل

 5,385 5,512  اإليجار(  ات)تشمل التزام مدفوعات غير جارية وسلفيات

 4,561 4,781  مكافأة نهاية خدمة  

  93,568 83,461 

    

 131,255 145,331  لتزامات إجمالي اال 

    

 76,093 82,110 إجمالي أ صافي األصول

 

 اتيرأس المال واالحتياط

   

 23,641 23,641  رأس المال 

 (6,853) (6,853) 6 أسهم خزانة 

 26,936 26,936  عالوة إصدار األسهم 

 8,343 8,574  احتياطي قانوني 

 3,000 2,250  احتياطي قرض ثانوي 

 166 499  احتياطيات أخرى 

 (1,144) 736 ,2  محتجزة أرباح 

 4,039 3,977  لفترةا حاربأ

  61,760 58,128 

    

 17,965 20,350  حقوق األقلية

 76,093 82,110 إجمالي ب 
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 بيانات الدخل الموحدة غير المدققة  

م 2021 يونيو 30المنتهية في   أشهر الستةفترة ل   

 
   أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

   بآالف الرياالت

   أشهر الستةفترة 

 المنتهية في

   م2020 يونيو 30

   بآالف الرياالت

   

   

   

 54,532 52,743 العائد 

   

 11,184 9,934 ح ارب إجمالي األ

   

 (3,730) (2,552) النفقات اإلدارية والعامة 

   

 7,454 7,382 أرباح التشغيل 

   

 295 253 خر دخل آاستثمارات و

 (2,372) (2,248) رسوم التمويل 

   

 5,377 5,387 قبل الضرائب   حارب األ

   

 (7) (14) ائب الضر

   

 5,370 5,373  لفترةا  حاربأ

   

 (1,331) (1,396) ( 5)إيضاح    األقليةحقوق 

   

 4,039 3,977 العائد لحملة األسهم العادية  حارب األ صافي

   

 0.020 0.020 )بالريال(  ربح السهم

   

 %9.8 %10.2 الربح )%( هامش صافي 

 
 

 

 

  



 

4 

 

 

 الموحدة غير المدققة  ةالنقدي  اتقائمة التدفق 

 م 2021 يونيو  30المنتهية في  أشهر الستةفترة ل

 

 

 

   أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   أشهر الستةفترة 

 المنتهية في

   م2020 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   

 9,862 12,580 التدفق النقدي من أنشطة التشغيل  

   

 182 (840) التي تم استالمهاالمسترجعة  /( مدفوعةال)ضرائب الصافي 

 (2,130) (2,000) صافي الفوائد المدفوعة 

   

 7,914 9,740 صافي النقدية من أنشطة التشغيل 

   

 (7,151) (9,486) في أنشطة االستثمار  المستخدمة صافي النقدية

   

 (10,970) 6,535 أنشطة التمويل  )المستخدمة( في /من صافي النقدية 

   

في النقدية وما في حكم    االنخفاض(الزيادة/ ) صافي

 النقدية 

6,789 (10,207) 

   

 33,778 20,229 النقدية وما في حكم النقدية في بداية الفترة

   

 23,571 27,018 النقدية وما في حكم النقدية في نهاية الفترة 
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 في حقوق الملكية الموحدة غير المدققة  تغيرقائمة ال

 

 م 2021 يونيو  30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 

 

 
 رأس المال   

 

     

 عالوة إصدار 

 األسهم 

   

 حتياطي قانوني ا

 

   

 أرباح محتجزة     

 
 

  

 المجموع 

 

 بآالف الرياالت 

  

 66,158 7,007  8,574 936 ,26 23,641 م2021يناير 1 

       

 3,977 3,977  - - - للفترة  الربحصافي  

       

 457 457  - - - دخل من أسهم خزينة

       

مفصااااح توزيعاات أربااح  

 عنها

- - -  (4,728) (4,728) 

       

 65,864 6,713  8,574 26,936 23,641    م2021 يونيو 30

       

       

 

 62,280 3,362  8,341 26,936 23,641 م2020يناير  1

       

 4,039 4,039  - - - للفترة الربحصافي  

       

 457 457  - - - دخل من أسهم خزينة

       

توزيعااات أربااح مفصااااح 

 عنها

- - -  (4,728) (4,728) 

       

 (233) (235)  2 - - مع حصة أقلية تمعامال

       

 61,815 2,895  8,343 26,936 23,641   م2020 يونيو 30
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 إيضاحات 
 

 :المخاازون .1

 يمكن تحليل المواد المخزنة كاآلتي :

 

  أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في 

   م2020 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   

 5,311 6,171  واستهالكية  مواد تموينية

   

 

 :المستحقات التجارية .2

 على النحو التالي:  المستحقات التجاريةيمكن تحليل 

 

  أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في 

   م2020 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   

  ةومادفوعاات مقادما   مسااااتحقاات تجاارياة

 وسلفيات

40,467 43,297 

   

 (2,186) (2,472) ناقصاً : المخصصات

   

  37,995 41,111 

 

 

 :التقرير القطاعي .3

 

 .وكذلك إدارة المرافق المتكاملة قطاع واحدتمارس المجموعة أعمالها التجارية من خالل في الوقت الراهن، 

 

 :وسحب على المكشوف  بنكيةقروض  .4

 

 ويمكن تحليلها كما يلي :

 

  أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

 

   أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في 

   م2020 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

 

 77,740 87,744 ألجلقروض 

 2,000 - األجلقروض قصيرة  

 17 14 سحب على المكشوف

 87,758 79,757 

   

 (4,225) (4,469) ألجلقروض لاستحقاقات جارية 

 (2,017) (14) وسحب على المكشوفاألجل   ةقروض قصير

 73,515 83,275   ألجل قروضجزء طويل األجل ل

 

. وتحتسب فائدة على القروض البنكية  اتها التابعة والضمانات التجاريةبعض األصول للشركة األم وشركالبنكية وقروض رأس المال العامل ب  تم ضمان القروض  

 . الفوائد التجاريةمعدل حسب والسحب على المكشوف 

 

مليون لاير عماني خالل    14.8  مبلغ  سحبقامت بفي الدقم ومرافقها السكنية  مليون لاير عماني لتوسعة    25.6  تهقيملغت  بمن خالل قرض  تمويل  عملية  أنهت النهضة  

 . م2021األول من عام  نصفال
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 : طويلة األجل استحقاق القروض البنكية

 

  أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

   م2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في 

   م2020 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

   

 4,225 4,469 المستحق خالل سنة واحدة

 73,515 83,275 المستحق بعد أكثر من سنة

   

  87,744 77,740 

 

 :ستثمار في الشركات الشقيقة والتابعةاال  .5

  

 :الشركات التابعة
 

  .ستخدام الطريقة الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليةاالتابعة بتتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات 

 

 : الشركات التاليةالتابعة للنهضة للخدمات ش م ع ع   العاملة الرئيسية الشركات وتشمل

 

  م 2021 يونيو 30 م2020 يونيو 30

 اسم الشركة  نسبة التملك نسبة التملك

 وس للخدمات الصناعية ش م ع م  ؤالطاشركة ( 1) % 100 % 100

 ( نهضة الدقم القابضة ش م ع م 2) % 54.8 % 52.8

   

 م  ع وس للخدمات الصناعية ش مؤلطاشركة االشركات التابعة ل     

 ش م م تنظيفلتموين والا خدمات ل  ( الرسيل1) % 100 % 100

 ساجر للحلول البيئية ش م م النهضة  (2) % 51 % 51

 ( النهضة لخدمات العقود الدولية ش م م 3) % 100 % 100

 النهضة إلدارة المرافق ش م ع م            شركة ( 4) % 100 % 100

   

 الشركات التابعة لنهضة الدقم القابضة ش م ع م  

 شركة نهضة الدقم للمساكن ش م ع م( 1) % 100 % 100

   

 

 من خالل شركاتها التابعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتقديم خدمات التغذية والخدمات األخرى المرتبطة بها. النهضة لخدمات العقود الدوليةتقوم  
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 :االستثمارات .6

 

تحمل جميع األوراق  و  5والمدرجة في إيضااح   الشاركات الشاقيقة والتابعةقصايرة األجل وتساتثنى فقا االساتثمارات في األجل و الشاركة طويلةكافة اساتثمارات  مل االساتثمارات  شا ت

 .القابلة للتسويق بقيمتها السوقيةالمالية 

 في القيمة. انخفاضأو  ارتفاع بالتكلفة المعدلة وفق أي واالستثمارات األخرى ل جميع االستثمارات غير المدرجةحم  ت  

 

 ويمكن تحليل االستثمارات على النحو التالي: 

 القيمة الدفترية 

 

   أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في 

 م2020 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

 القيمة الدفترية 

 

  أشهر الستةفترة 

 المنتهية في 

 م 2021 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

 القيمة السوقية

 

   أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في 

 م2020 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

 القيمة السوقية

 

  أشهر الستةفترة 

 المنتهية في 

 م 2021 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

 االستثمارات قصيرة األجل 

 السلطنة –  أوراق مالية مدرجة    

 بنوك  - - - -

 ات استثمار - - - -

 تأمين  - - - -

 خدمات  - - - -

 صناعة  - - - -

 سندات حكومية - - - -

- - - -  

     

 أجنبية –  مدرجةمالية أوراق      

 بنوك  - - - -

 ات استثمار - - - -

 صناعة  - - - -

 سندات  - - - -

- - - -  

 
     

 استثمارات غير مدرجة وأخرى 

 مدرجة سهم عمانية غير أ - - - -

 استثمار موال أ وحدات  3,577 1,514 3,577 1,514

 ودائع ألجل - - - -

 درجةجنبية غير مأ سهم أ - - - -

1,514 3,577 1,514 3,577  

 
 

 : االستثمارات طويلة األجل

 

كذلك وأجنبية مدرجة وجية وخليالقيمة السوقية الستثمارات في أسهم عمانية تمثل ( لاير عماني ألف  3,710: م2020عام  ألف لاير عماني )  5,102استثمارات طويلة األجل بقيمة 

القيمة   وانخفاضأارتفاع  باإلقرار  تم  وقد  القيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر.  بحسابها على  يتم تصنيف هذه االستثمارات  وأخرى.  أدوات دخل ثابت  وسندات  استثمارات في  

المكاسب والخسائر المتراكمة في بيان )دخل شامل   في الميزانية العمومية.  (احتياطيات أخرىبند )وتم اإلفصاح عنها تحت    (دخل شامل آخر )السوقية لهذه االستثمارات في بيان  

 آخر( تم إعادة تصنيفها وإدراجها تحت حساب الربح والخسارة عند بيع أدوات دخل ثابت. 

 

ً   22,829,241  تابعة تمتلك  ةشرك : م 2020عام  )ألف لاير عماني    6,853. وتبلغ تكلفة أسهم الخزانة هذه  في النهضة للخدمات ش م ع ع  سهماً(  22,829,241  :م2020)عام    سهما

 . الملكيةإظهارها كخصم من حقوق   والتي تم( ألف لاير عماني  6,853
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:أ( دخل االستثمارات 6  

 : محقق

يمثل المحقق  االستثمارات  بيع  المكاسب    دخل  عن  الناتجة  االستثموالخسائر  من  وغيرها  المتعلقة    األخرى   رات ااستثمارات  من   والخسائر   بالمكاسبالمحققة  الناتج  )والدخل 

 . استثمارات(

 

 : غير محقق

 . االستثمار غير المحقق دخلل على يحم  األوراق المالية المدرجة في قيمة األوراق المالية المدرجة بقيمتها السوقية، أي ارتفاع أو انخفاض  تسجيليتم 

  

 على النحو التالي:   دخل االستثمارات  ويمكن تحليل

   أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في 

 م2020 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

  أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

 م 2021 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

  

     

 محقق   149  260

 غير محقق   452  101

361  601   

 

 :مةمهتفاصيل االستثمارات ال. 7

 

حصاة األساهم  أو أن   مال المصادرالأس  % أو أكثر من ر10  فصاحةالم    الشاركةأساهم   التي تمثل حصاة التابعة  /الشاقيقةشااملة الشاركات    فصاحةيل كافة اساتثمارات الشاركة الم  تفاصا 

 :يليموضحة كما  فصحةالم  % من القيمة السوقية للمحفظة االستثمارية للشركة 10 تفوق فصحةالم  التي بحوزة الشركة 

 

 م2021 يونيو 30

 

 التكلفة

 بآالف الرياالت  

 

 

 القيمة الدفترية  

 بآالف الرياالت 

  

 القيمة السوقية 

 بآالف الرياالت 

 

عدد األوراق 

 المالية

نسبة األسهم 

 المملوكة % 

 

صااااة  في بورماالياة متاداولاة أوراق   0%  - - - -

 مسقط

      

 وراق مالية أجنبية مدرجةأ 0% - - - -

      

- - - -   

 م2021 يونيو 30 كما فياإلجمالي   - - - -

 
 

 التكلفة

 بآالف الرياالت  

 

 القيمة الدفترية  

 بآالف الرياالت 

  

نسبة األسهم   

 المملوكة % 

 

 راق مالية غير متداولة أو 0%   - -

 في بورصة مسقط

 

 م2021 يونيو 30كما في اإلجمالي     - -

 

- 

 

- 

   

0% 

 

 أجنبية غير مدرجة أوراق مالية

 

 م2021 يونيو 30كما في اإلجمالي      - -
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 :% من أسهم الشركة10المالكين لا  األطراف ذات العالقة و. 8

 

 : خالل الفترة كما يلي ضمنةتالشركة أو أكثر والمبالغ الم% من أسهم  10 والتي تشمل األطراف ذات العالقة والمالكين لا المهمةطبيعة المعامالت  

 

 :الدخلبنود 
   أشهر  الستةفترة  

 المنتهية في 

 م2020 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

  أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

 م 2021 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

  

      

 وس ش م م ا خدماتؤالطا  5  5 

 5  5   

 

 بنود المصاريف:

 

 : ضمنة  خالل الفترة كما يليت% من أسهم الشركة أو أكثر والمبالغ الم10 والتي تشمل األطراف ذات العالقة والمالكين لا المهمةطبيعة المعامالت  

 
   أشهر  الستةفترة  

 المنتهية في 

 م2020 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

  أشهر الستةفترة  

 المنتهية في 

 م 2021 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

  

      

 وس ش م مؤالطا  -  - 

 -  -   

      

 

 :المخصصات والشطب، المستحقات، ياتالسلف، القروض أ( 8

 

% من أسهم الشركة أو أكثر ناقص كل المخصصات والشطب الذي تم إجراؤه على  10ألطراف ذات العالقة والمالكين لا أو المستحقات المطلوبة من ا  ياتالسلف،  القروض

 تلك الحسابات في أي وقت يمكن تحليلها كما يلي : 

 

   أشهر  الستة فترة 

 المنتهية في 

 م 201 سبتمبر  30

 

 بآالف الرياالت 

  أشهر الستة فترة 

 المنتهية في 

 م 2021 يونيو 30

 

 بآالف الرياالت 

  

      

 وس ش م م ؤالطا  12  14 

 14  12   

 

 :المخصصاااات. 9

 

 :الل الفترة يمكن تحليلها كما يليتغيرات المخصصات خ

 

 

 ان اااااااااااالبي

 مستحقات

 ومدفوعات مقدمة 

 بآالف الرياالت 

 قيمة االستثمارات

 

 بآالف الرياالت 

 المخزون

 

 الرياالت بآالف 

 الجمالي 

 

 بآالف الرياالت 

 2,375 - - 2,375 رصيد االفتتاح

     

 97 - - 97 مخصص خالل الفترة

     

 - - - - خالل الفترة محول

     

 - - - - شطب خالل الفترة

 2,472 - - 2,472 م2021 يونيو 30رصيد المخصصات كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 مستحقات القيمة الدفترية لألصول

 ومدفوعات مقدمة 

 بآالف الرياالت 

 قيمة االستثمارات

 

 بآالف الرياالت 

 مخزون

 

 بآالف الرياالت 

 الجمالي 

 

 بآالف الرياالت 

     

 55,323 6,171 8,685 40,467 قيمة األصول قبل المخصصات

     

 (2,472) - - (2,472) م2021 يونيو 30رصيد المخصصات كما في 

     

 52,851 6,171 8,685 37,995 م2021 يونيو 30كما في  الدفترية لألصولة القيم

 

 

  :المساااهمون. 10

 

 :هم التي يمتلكونها موضحة كما يلي% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد األس10جميع المساهمين الذين يمتلكون 

 

  أشهر الستة فترة  

 المنتهية في 

 م 2021 يونيو 30

 عدد األسهم 

   أشهر  الستة فترة

 المنتهية في 

   م2020 يونيو 30

 عدد األسهم

   :حملة أسهم عادية

 34,408,309 34,408,309 ش م م للخدمات الدورية

 27,381,324 27,381,324 وس ش م مؤالطا

 

 :حملة أسهم ممتازة

  

 - - اا

 61,789,633 61,789,633 

 

  

 

  


