تقريــــــر
رئيـس مـجلس اإلدارة ٢٠١٩

وحدة �سكنية لقرية النه�ضة
مبنطقة بهجة التابعة
لتنمية نفط عمان

تعزية ومواساة:
نتقدم ب�أحر و�أ�صدق التعازي واملوا�ساة ل�شعبنا العماين يف رحيل املغفور له ب�إذن اهلل موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه  -الذي �ستظل �إجنازاته وذكراه خالد ًة يف قلوب العمانيني ،و�ستبد�أ ال�سلطنة
ع�صر ًا جديد ًا حتت القيادة الر�شيدة حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق  -حفظه اهلل ورعاه.
ي�أتي هذا يف وقت ي�شهد حتديات عاملية و�إقليمية هائلة ولكننا نعلم �أن لدينا قائد ًا جديد ًا لتوجيه هذا البلد وقيادته يف
املرحلة التالية من م�سرية التقدم والنمو .ونحن يف النه�ضة جندد العهد والوالء حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق  -حفظه اهلل ورعاه  -و�سنحر�ص على تقدمي �أق�صى دعمنا وم�ساهمتنا من �أجل ا�ستمرار تقدم وجناح ال�سلطنة.

نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أقدم لكم البيانات املالية املدققة للنه�ضة للخدمات �ش م ع ع لل�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب 2019م.
�صورة لقرية النه�ضة بالدقم (املدخل)

نظرة عامة:
�أدى جناح بيع توباز ل�شركة موانئ دبي العاملية �إىل توطيد النه�ضة للخدمات ك�شركة تركز على حلول اخلدمات ،والذي
منح ال�شركة قوة لتوليد ال�سيولة �ست�ساهم يف متويل م�شاريع و�ستحقق النمو والقيمة امل�ضافة للم�ساهمني كل عام.
قمنا بتخفي�ض م�ستوى املديونية يف امليزانية العمومية با�ستخدام عوائد بيع توباز ،وكذلك �أعدنا �شراء ال�سندات الدائمة
لل�شركة وعملنا على �إزالة خماطر التزاماتها املالية .كما خف�ضنا ر�أ�س مال ال�شركة لإعادة متكني ال�شركة من دفع توزيعات
�أرباح للم�ساهمني.
لقد حولنا جُ ّل اهتمامنا نحو حتقيق النمو وتعزيز قدرات قطاع �أعمال اخلدمات الذي تربع فيه ال�شركة:
ونعمل على تو�سيع املرافق الإ�سكانية املخ�ص�صة للقوى العاملة يف قرية النه�ضة بالدقم تلبي ًة للطلب املتزايد وامل�ستدام.
كما �شاركنا يف املناف�سة يف فر�ص جديدة للمرافق الإ�سكانية الدائمة التي تتعلق مببادرة (منازل) ل�شركة تنمية نفط
عمان.
ونعمل على �إقامة جمموعة من امل�شاريع اجلديدة للم�شاركة يف اال�ستثمار مع �شركاء ا�سرتاتيجيني وماليني مبا يف ذلك
الفر�ص التي �ستوفرها الت�شريعات اجلديدة اخلا�صة بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.

�أ�سطول املخازن املركزية

وقمنا �أي�ض ًا بتنويع حلول خدماتنا لت�شمل �إدارة النفايات من خالل �شركتنا اجلديدة� :شركة النه�ضة �ساجر للحلول
البيئية �ش م م.
وتعترب النه�ضة ال�شريك املف�ضل لل�شركات الدولية التي تتطلع �إىل تقدمي حلول خلدمات تناف�سية ومبتكرة وب�أحدث
التقنيات وحتافظ على البيئة يف هذا ال�سوق.
وقد و�ضع كل ذلك النه�ضة على طريق النمو الذي �سيحقق الربح والقيمة التي ين�شدها اجلميع.

كما هو حال العديد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الرائدة الأخرى ،تعترب �شركة تنمية نفط عمان ال�سالمة والنوم اجليد
والطعام املغذي وو�سائل التوا�صل مع الوطن واخلدمات الطبية يف املوقع والرتفيه من االحتياجات الأ�سا�سية لرفاهية
العمال .وت�ساهم ال�سكنات الآمنة واجليدة �أي�ض ًا يف توفري فر�ص عمل للن�ساء وجتذب العمانيني املتخ�ص�صني واملهرة
للعمل يف بيئات نائية �أو قا�سية.

األداء المالي:

البيانات المالية الموحدة:

مليون دوالر �أمريكي

هناك حاجة لإقامة �سكنات دائمة جديدة لأكرث من � 18.000شخ�ص يف  12موقع ًا و 3مواقع �أخرى �صغرية .و�ست�ستغرق
�إجراءات املناق�صة �سنة كاملة و�سيتم �إر�ساء املناق�صة خالل الربع الأول من عام 2021م.
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وتتما�شى مبادرة (منازل) بن�سبة  ٪100مع جوهر عالمة قرية النه�ضة بالدقم .ورغم �أنه ال ميكن �ضمان �أي �شيء يف
جمال املناف�سة احلرة والنزيهة� ،إال �أننا نتوقع �أن نكون مناف�س ًا جاد ًا يف هذه الفر�صة.

١٠٦.٧
٢٢.٤
١٣.٠

٩٩.٧
١٩.٨
٩.٢

٢٧٧.١
٥٨.٢
٣٣.٨

٢٥٩.٠
٥١.٤
٢٣.٩

ويف الوقت نف�سه ،حققت امل�ساكن الدائمة احلالية للمقاولني ن�سبة �إ�شغال بلغت  ٪93يف عام 2019م و�ستظل كافة مرافقنا
اخلم�سة الأخرى جزء ًا ال يتجز�أ من ا�سرتاتيجية امل�ساكن طويلة الأجل ل�شركة تنمية نفط عمان.

مليون ريال عماين

العمليات
امل�ستمرة
العائدات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
واال�ستهالك والإهالك
ربح الت�شغيل
�صايف الربح بعد ال�ضرائب من
العمليات امل�ستمرة (قبل عك�س
بند �ضريبة ملرة واحدة يف عام
2018م)

الخدمات:
تقدم النه�ضة للخدمات جمموعة حديثة ومرتابطة من حلول اخلدمات يف �إدارة املرافق املتكاملة وخدمات العقود
والتموين واخلدمات الفنية وال�صيانة واحللول الإ�سكانية.
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تقوم ال�شركة ،دون اال�ستعانة مبقاولني فرعيني ،ب�أداء معظم عنا�صر (اخلدمات الرئي�سية) يف �إدارة املرافق وخدمات
العقود املرتبطة بها مثل التموين �أو ال�صيانة� .أما اخلدمات املقدمة يف املرافق اململوكة للعمالء ف�إنها تتطلب احلد
الأدنى من اال�ستثمار يف املرافق واملعدات .ورغم املناف�سة ال�شديدة يف املناق�صات الدورية� ،إال �أن النه�ضة تتمتع بالنجاح
من خالل �شركتها التابعة� ،شركة الطا�ؤو�س للخدمات ال�صناعية املتخ�ص�صة يف خدمات العقود� ،أو �شركتها الأخرى
(بروتك) ل�صيانة املرافق ،ال �سيما عندما يبحث العمالء عن جودة اخلدمة بتكلفة منا�سبة وب�أ�سعار معقولة.
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وعندما تكون النه�ضة هي مقاول �إدارة املرافق املتكاملة ،ف�إنها تُ�سخر قدراتها و�إمكاناتها لوحدها خلدمة العمالء دون
االعتماد على هوام�ش الربح يف عملها من خالل اال�ستعانة ب�شركات خارجية ذات م�ستويات �أقل.
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وحينما تكون هناك حاجة ال�ستقطاب معارف ومهارات وخربات دولية ،ف�إننا نعترب �أنف�سنا �شريك ًا حملي ًا مثالي ًا يف هذه
املجاالت .نحن ن�ستثمر يف املخاطر والعوائد امل�شرتكة ،ولنا القدرة على �إزالة خماطر دخول �سوق جديدة من خالل
قدراتنا يف الإمدادات على م�ستوى البالد وم�صداقية �شركتنا القائمة على جتاربنا ال�سابقة يف تقدمي قيمة حملية م�ضافة
للبلد .ومع منو �شركتنا ،ف�إننا م�ستمرون يف البحث عن �شراكات حيوية ت�ساهم يف ا�ستقطاع االبتكار والتقنية واال�ستدامة
والكفاءة ل�سوق ال�سلطنة.

عك�س بنود �ضريبة
�صايف الربح بعد ال�ضرائب من
العمليات امل�ستمرة
الربح من العمليات غري امل�ستمرة
(مالحظة  1و )2
�صايف الربح بعد ال�ضرائب
والعمليات غري امل�ستمرة
�صايف الربح بعد حقوق الأقلية

إمكانيات النمو في قرى النهضة من خالل
مبادرة (منازل) لتنمية نفط عمان:

المشاريع والشراكات االستراتيجية:
النه�ضة يف و�ضع جيد ميكنها من قيادة النمو من خالل اال�ستثمار يف م�شاريع ت�ساهم يف التنويع االقت�صادي وتنمية
املجتمع بال�سلطنة �أو م�شاريع ُتكننا من ت�صدير خرباتنا للمنطقة.

بيع توباز:
وافق امل�ساهمون يف  29يوليو 2019م على عر�ض ملزم نهائي من �شركة موانئ دبي العاملية بقيمة  415مليون ريال
( 1.079مليار دوالر �أمريكي) لال�ستحواذ بن�سبة  ٪100على ال�شركة التابعة للنه�ضة� ،شركة توباز للطاقة واملالحة
املحدودة ،بريمودا (توباز).
بالإ�ضافة �إىل �صايف عوائد البيع ،ح�صلت النه�ضة �أي�ض ًا على قر�ض امل�ساهم امل�ستحق بقيمة  30.2مليون ريال
( 78.6مليون دوالر �أمريكي).
وقد عنى هذا البيع خروج النه�ضة للخدمات من قطاع �سفن الدعم البحري وخدمات الإمداد البحرية .وحتت �إدارة
النه�ضة ،منت �شركة توباز من �أ�سطول مكون من � 12سفينة قدمية �إىل �شركة رائدة يف قطاعها ب�أ�سطول حديث مكون من
� 110سفن تقدم خدماتها لكربى �شركات قطاع النفط والغاز.
ولي�س لدينا �أدنى �شك �أن توباز �ستزدهر يف ظل الإدارة اجلديدة ل�شركة موانئ دبي العاملية التي تتمتع بر�أ�سمال وفري
واالنت�شار العاملي ،ونتمنى لهم رياح ًا مالئمة وبحار هادئة يف رحلتهم ومزيد ًا من النجاح يف هذا القطاع البحري.

السندات الدائمة:
قامت ال�شركة ب�إعادة �شراء  ٪100من �سنداتها الدائمة الثانوية ذات الفائدة املتزايدة والعملة املزدوجة البالغة 125.5
مليون دوالر ( 48.3مليون ريال) قبل تاريخ اال�ستدعاء الأول يف يوليو 2020م .ونتقدم بخال�ص ال�شكر لكافة امل�ستثمرين
يف ال�سندات الدائمة على دعمهم.

إعادة هيكلة رأس المال:
حققت عملية بيع توباز مك�سب ًا يف ر�أ�س املال بلغ  6ماليني ريال على امل�ستوى البيانات املالية املوحدة ولكن مت ت�سجيل
خ�سارة ر�أ�سمالية بلغت  48.5مليون ريال على م�ستوى البيانات املالية لل�شركة الأم .وتُعزى هذه اخل�سارة لل�سيا�سات
املحا�سبية التي تتطلب �إدراج ا�ستثمارات ال�شركة الأم يف التوباز بقيمة التكلفة ،وهي ن�سبة �أعلى بكثري من القيمة
الدفرتية لتوباز على م�ستوى البيانات املالية املوحدة .وهنا عملت عملية (�إعادة هيكلة ر�أ�س املال) على �شطب هذه
اخل�سائر املرتاكمة ،مما خفّ�ض ر�أ�س املال من  36.7مليون ريال �إىل  23.6مليون ريال .وب�إجراء هذا التغيري� ،أ�صبحت
ال�شركة م�ؤهلة مرة �أخرى لدفع توزيعات �أرباح للم�ساهمني.

توسعة قرية النهضة بالدقم:
يجري الآن م�شروع تو�سعة قرية النه�ضة بالدقم ،وهو عبارة عن مرافق �سكنية للموظفني يف املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
يف الدقم ،ويهدف امل�شروع لزيادة ال�سعة احلالية من � 18.655سرير �إىل � 24.895سرير ،على �أن تبد�أ عمليات الت�شغيل
يف الربع الثاين.
وتبلغ تكلفة املرحلة احلالية خلطة التو�سع  19.3مليون ريال ( 50مليون دوالر) والتي �ست�شهد زيادة يف الطاقة اال�ستيعابية
مبقدار � 6.240سرير وكذلك �إن�شاء مرافق مركزية �إ�ضافية� .سيتبع هذه املرحلة �أربع مراحل تو�سع �أخرى �ست�ضيف
� 12.780سرير ح�سب زيادة الطلب.
هذا ويبلغ �إجمايل اال�ستثمار يف امل�شروع حتى الآن  100مليون ريال ،مع ا�ستثمار �إ�ضايف قدره  30مليون ريال
( 78مليون دوالر �أمريكي) يف مراحل التو�سع الأربع الأخرى .و�ستُمنح املوافقة على كل مرحلة وفقًا لو�ضوح م�ستويات
الإ�شغال املنظورة.
�صورة لقرية النه�ضة بالدقم
weiV lareneG DVSR

منوذج عملنا ب�سيط حيث تقوم النه�ضة بتطوير حل لت�صميم امل�شروع ومن ثم توكل مهمة البناء ل�شركة متخ�ص�صة يف
البناء وبعدها تعمل على توفري عمليات ت�شغيل طويلة الأجل لإدارة املرافق املتكاملة مع �ضمان تطبيق املعايري والفعالية.
مع ذلك ،نحن مننح فر�ص ًا ا�ستثمارية يف امل�شروعات العقارية للم�ستثمرين امل�شاركني الذي يحملون ذات الأفكار من
قبيل ال�صناديق ال�سيادية و�صناديق التقاعد وحملة الأ�سهم اخلا�صة وامل�ؤ�س�سات املالية وامل�ستثمرين يف املجتمع املحلي
وغريهم .ونحن نختار امل�شاريع وفق ًا لقدرتنا على �إ�ضافة قيمة من خالل �إمكانياتنا يف �إدارة املرافق املتكاملة ،وهو
الأمر الذي مينحنا �إمكانيات �إ�ضافية �أخرى تختلف عن �إمكانياتنا يف احللول الإ�سكانية .وقد عكفنا على �إجراء درا�سة
�شاملة حول م�شاريع متنوعة يف جماالت تُعنى بقطاع الطريان والنفط والغاز والقوات امل�سلحة والتعليم وال�صحة واملناطق
احلرة وغريها.

غرفة الغ�سيل بقرية النه�ضة بالدقم
التحتية بطريقة منظمة ومتكاملة .ومتلك النه�ضة عقدين من اخلربة حيث قامت بتقدمي وتنفيذ العديد من امل�شاريع يف
مواقع �شركة تنمية نفط عمان والعراق و�أفغان�ستان ل�صالح القوات الأمريكية ،والآن يف الدقم .وقد جتاوز حجم وم�ستوى
امل�شاريع مع مرور الوقت �أكرث من  1مليار دوالر من اال�ستثمارات .ويف كل منا�سبة كانت م�شاريعنا �ضمن حدود التكلفة ويف
غي هذا ال�سجل احلافل لل�شركة ب�شكل جوهري ملف املخاطر نحو امل�ؤ�س�سات املالية،
الوقت املحدد مع تنفيذ ناجح .لقد ّ
وقمنا للمرة الأوىل بدعوة م�ستثمرين م�شاركني مل�شروعنا الناجح يف الدقم وهم �ش�ؤون البالط ال�سلطاين و�صندوق تقاعد
وزارة الدفاع وبنك م�سقط وجمموعة اخلنجي.
و�سرتكز النه�ضة على توفري خدمات طويلة الأجل و�سيقوم امل�ستثمرون املاليون �أمثال حاملي ال�سندات والبنوك بتمويل
البنية التحتية للم�شروع .ولقد ا�ضطررنا �إىل االعتماد على امليزانية العمومية ل�شركتنا ومبفردنا حتى نربهن على �سجلنا
احلافل لأ�صحاب امل�صلحة املتوقعني .توجد دائم ًا حدود لال�ستثمار لل�شركات اخلا�صة ولذلك كان منو امل�شروع اجلديد
بطيئا .ونعتقد �أننا و�صلنا الآن �إىل نقطة حتول حيث قمنا بزيادة طلبات اال�ستثمار امل�شرتك ب�شكل كبري واهتمام م�ستثمري
ال�سندات املتوقعني .كل هذه الأمور �إىل جانب امل�شاريع التي �ستحددها القوانني وغريها من املبادرات تُ�شري �إىل �أن تكرار
امل�شروع وحجمه وم�ستواه �سيتغري تغري ًا كبري ًا يف عام 2020م وخالل هذا العقد .وعلى غري املتوقع ،تُب�شر ال�سيناريوهات
االقت�صادية ال�صعبة يف ال�سلطنة واملنطقة باخلري بالن�سبة لنموذج الأعمال التجارية للنه�ضة.
بعد جناح بيع توباز� ،ست�شكل ال�سيولة احلالية وتوليد النقد احلر خالل العام قدرة على ا�ستثمار  100مليون ريال (260
مليون دوالر �أمريكي) من امليزانية العمومية ل�شركتنا ،ولكن ميكننا الآن جمع �أ�ضعاف هذا الرقم من خالل امل�ستثمرين
امل�شاركني .وميكن دعم عملية توليد النقد ال�سنوية املرتفعة لدى ال�شركة عن طريق تعزيز القيمة مع م�ستثمرينا امل�شاركني
مببادرات �سيولة مثلى ومنتظمة مثل طرح اكتتابات عامة �أولية من �أجل العمل على ا�ستدامة منوذج قرية النه�ضة بالدقم
وقرى النه�ضة يف مواقع �شركة تنمية نفط عمان والتي تعترب �أمثلة رئي�سية على �إمكانية �إثبات هذه الأطروحة.

توزيعات األرباح:
�أو�صي جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح بقيمة  20بي�سة لل�سهم الواحد ( ٪20من ر�أ�س املال املدفوع) والذي �سيخ�ضع ملوافقة
امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية.

نظرة مستقبلية:
ندرك جميع ًا الرياح االقت�صادية املعاك�سة التي تواجه البالد بعد �سنوات عديدة وم�ستمرة من تقلب �أ�سعار النفط� .إن
تركيز احلكومة على التنويع االقت�صادي والتنمية االجتماعية هو ال�سيا�سة ال�صحيحة للت�صدي لهذه التحديات على املدى
الطويل .وتكمن هنا الأهمية الق�صوى ملبادرات مثل التي نراها يف الدقم وخزّان و�صاللة و�صحار وغريها.
تقدم النه�ضة جمموعة حديثة ومرتابطة من حلول اخلدمات فريدة من نوعها يف هذا ال�سوق .كما �أنها مركز خدمات
متكامل وهو جمال �أعمال ينمو ب�سرعة يف هذه الأوقات التي تعاين من قيود اقت�صادية .والإ�صالح االقت�صادي يعني دائم ًا
زيادة يف �أعمال النه�ضة.
نعتقد �أن الفر�ص النا�شئة عن توفري م�ساكن مالئمة للقوى العاملة بتكلفة معقولة �إىل جانب العديد من الفر�ص الأخرى
مبا يف ذلك تلك الفر�ص التي �أطلقتها القوانني اجلديدة املتعلقة بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص �ستمنح النه�ضة
و�ضع ًا متميز ًا من �أجل توفري حلول �ست�ساهم يف دعم الربنامج الوطني و�ستقدم نتائج رائعة لكافة عمالئنا و�ستمنح القيمة
والفائدة مل�ساهمي ال�شركة.
الآن و�أكرث من �أي وقت م�ضى هو الوقت املنا�سب لال�ستثمار يف ال�سلطنة.

�سمريجيمي فان�سي
رئي�س جمل�س الإدارة

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المدققة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

ت�سعى احلكومة �إىل مزيد من امل�شاركات من القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد وت�شجيع اال�ستثمار املبا�شر املحلي والأجنبي
يف ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص .وللنه�ضة قدرة فريدة على تقدمي خدمات �شاملة تنع�ش قطاع البناء والبنية

قائمة المركز المالي الموحدة المدققة
كما في  31ديسمبر 2019م
2019م
بآالف الرياالت

2019م
ب�آالف الرياالت
2018م
بآالف الرياالت

2018م
ب�آالف الرياالت

العمليات امل�ستمرة
العائدات

106,705

99,672

١٢٩,٥٣٠

636,514

م�صروفات الت�شغيل
الإهالك واال�ستهالك

()84,340
()9,321

()79,864
()10,608

�أ�صول غري ملمو�سة

2,١50

29,583

ربح الت�شغيل

13,044

9,200

�أ�صول غري جارية �أخرى

-

2,165

131,680

668,262

الأ�صول اجلارية

76,777

120,842

االلتزامات اجلارية

48,149

163,197

الأ�صول غري اجلارية
ممتلكات ومعدات و�آالت

�صايف م�صروفات متويل

()5,544

()5,981

ربح قبل ال�ضرائب

7,500

3,219

ال�ضرائب

()94

1,331

االلتزامات غري اجلارية
قرو�ض لأجل

ربح ال�سنة من العمليات امل�ستمرة

7,406

4,550

75,199

357,630

مدفوعات غري جارية و�سلفيات

10,227

84,145

العمليات غري امل�ستمرة
ربح ال�سنة من العمليات غري امل�ستمرة

12,501

6,473

85,426

441,775

الربح للفرتة

19,907

11,023

�صايف الأ�صول

74,882

184,132

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

23,641

36,727

�صايف الربح العائد �إىل:
امل�ساهمني يف ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

عالوة �إ�صدار الأ�سهم

26,936

26,936

�أ�سهم خزانة

()6,853

()6,853

�أرباح حمتجزة واحتياطات �أخرى

14,781

()4,789

58,505

52,021

ال�سندات الدائمة

-

46,799

حقوق الأقلية

16,377

85,312

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

74,882

184,132

مالحظات:
 .١انتهت النه�ضة للخدمات بتاريخ � 18سبتمرب 2019م من عملية بيع �شركتها الرئي�سية التابعة توباز للطاقة واملالحة املحدودة 		
مببلغ  415مليون ريال عماين عن قيمة امل�شروع .و�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة من العمليات غري امل�ستمرة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2019م متثل �صايف نتائج البيع وت�شمل �أرباح توباز للفرتة حتى تاريخ البيع.
.2

ا�شتمل �صايف الأرباح بعد ال�ضريبة من العمليات غري امل�ستمرة ل�سنة 2018م على �صايف �أرباح توباز التي بلغت  5.6مليون ريال
عماين و�صايف الأرباح من عمليات النه�ضة يف الرنويج التي بلغت  0.9مليون ريال عماين .قامت النه�ضة ببيع العمليات يف 		
الرنويج خالل الربع الرابع من عام 2018م.

.3
.4

ا�شتملت ال�ضرائب ل�سنة 2018م على بند عك�س �ضريبة بلغ  1.7مليون ريال عماين.
�سيتم امل�صادقة على هذه النتائج املالية املدققة من قِبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية الذي �س ُيعقد
يف  30مار�س 2020م.
البيانات املالية متوفرة على موقع �سوق م�سقط للأوراق املالية وموقع ال�شركة.

.5
النـهضـة للـخدمــات ش.م.ع.ع ،ص ب  ،1676الرمــز البريــدي  ،114مطرح سلطنة عمـان ،الموقع اإللكترونيwww.renaissanceservicescom :

12,709
7,198
19,907

6,806
4,217
11,023

