ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة ﻟﻠﺮﺑﻊ اول ﻟﻌﺎم 2012م
الق�سم ببناء �سفينتني �شقيقتني لقطر القواراب والتي تبلغ �سعة كل منهما  80طن وذلك
ل�صالح توباز للمالحة .وتعترب هاتني ال�سفينتني �شهادة على قدرات جودة الت�صميم والإن�شاء
لهذه الأعمال الهند�سية .

الأفا�ضل امل�ساهمني الكرام ..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن اقدم لكم القوائم املالية غري املدققة ل�شركة النه�ضة
للخدمات �ش م ع ع لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2012م .
�إن النتائج املحققة والتقدم الذي مت �إحرازه يف الربع الأول من عام 2012م يتفقان مع
التوقعات  .ولقد توقعنا يف تقريرنا ال�سنوي لعام 2011م �أن يكون الأداء �أقل قو ًة يف الن�صف
الأول من عام 2012م يعقبه �أداء قوي يف الن�صف الثاين من العام  .ويرجع ذلك �إىل جمموعة
من العوامل املو�سمية وعملية جتفيف �أحوا�ض ال�سفن املخطط لها يف هذه الفرتة والعمل
على حت�سني فعالية �أ�سطول ال�سفن يف جمموعة املالحة والإكمال امل�ستمر لبع�ض التعاقدات
اخلا�سرة يف جمموعة الهند�سة  ،والتي �سيكون لها ت�أثري �أ�سا�سي على �أداء الربع الأول والربع
الثاين .
كذلك مت �إحراز تقدم على عدة جبهات تت�ضمن �إكتمال املرحلة الأوىل من عملية �إعادة التمويل
والإعداد لطرح �سندات قابلة للتحويل لأ�سهم للدرا�سة واملوافقة عليها من قبل امل�ساهمني
وذلك لزيادة ر�أ�س املال و�إكمال التغريات التنظيمية والأداء الت�شغيلي الأ�سا�سي القوي ومنو
الأعمال التجارية .

الأداء املايل
ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2011م
2011م
2012م
2012م
178.0
68.5
192.2
74.0

الإيرادات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب
16.2
والإهالك والإطفاء
ربح الت�شغيل
8.8
الربح ال�صايف قبل حقوق الأقلية 2.0

13.9

42.1

36.1

9.7
1.7

22.9
5.2

25.3
4.4

مالحظة � :إن الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء والربح ال�صايف للربع الأول من عام 2011م تت�ضمن
خم�ص�ص �صايف يبلغ  2.2مليون ريال يتعلق ب�إلغاء تعاقد وذلك يف عمليات بناء ال�سفن اخلا�صة بال�شركة .

توباز للمالحة
جمموعة املالحة
الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت
2012م 2011م
26.1
24.9
8.8
5.8

ماليني الدوالرات الأمريكية
2011م
2012م
67.8
64.7
22.9
15.1

مالحظة  :يت�ضمن الربع الأول دخ ًال من خروج ال�سفن من تعاقدات ودخولها يف تعاقدات �أخرى يبلغ  1.1مليون ريال .

�إن جمموعة املالحة �سوف تتفوق على نتائج عام 2011م يف �أدائها اخلا�ص بعام 2012م  ،وذلك
يف املقارنات بني كل �سنة و�أخرى � .إال �أن نتائج الربع الأول والربع الثاين �سوف تكون �أقل من
ال�سنة املا�ضية وذلك ب�سبب ت�شكيلة من العوامل � .إن جتفيف �أحوا�ض ال�سفن املقرر خالل هذه
الفرتة �سيكون �أعلى من ال�سنة املا�ضية مما �سيكون له ت�أثري مهم على �أداء الإيرادات والربح .
كذلك ف�إننا نقوم بتطبيق عملية �إنتقال خمططة لأ�سطول ال�سفن وذلك بخروج  14بارجة
قدمية و�سفن �صغرية احلجم من تعاقدات يف كازاخ�ستان  .ونخطط لبيع هذه ال�سفن داخل
�أو خارج منطقة بحر قزوين  .ويف نف�س الوقت ف�إن �سفينتني جديدتني من �سفن قطر القوارب
�إحداهما �سعة  190طن والأخرى �سعة  80طن قد �إن�ضمتا لأ�سطول �سفن الدعم البحري يف
منطقة بحر قزوين وذلك يف تعاقدات مع �شركة بريتي�ش برتوليوم  .كذلك ف�إن ال�شركة التابعة
لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية قد منحت عقد ًا لت�أجري �ستة �سفن قطر قوارب جديدة
�سعة  60طن ل�صالح �شركة �آرامكو ال�سعودية .وتبلغ القيمة الكلية للتعاقد  88.7مليون دوالر
�أمريكي  ،كما �سيتم توظيف كل ال�سفن ال�ستة خالل الربع الثاين  .وتبلغ فرتة ت�أجري ال�سفن
مدة ثالث �سنوات ثابتة مع وجود خيار �إ�ضايف لكل �سفينة لفرتة �سنتني وفق ًا ل�سلطة �شركة
�أرامكو ال�سعودية التقديرية .
وتعترب هذه مرحلة �إنتقالية ملغادرة ال�سفن القدمية للأ�سطول و�إلتحاق �سفن جديدة بالأ�سطول
مع الت�شغيل التجريبي لها وتوظيفها  .وكنتيجة لذلك توجد فرتة بها فجوة من التكاليف بدون
�أي �إيرادات وذلك يف الربعني الأول والثاين� .إن نتيجة كل ذلك �سوف تكون �إيجابية بالن�سبة
لأ�سطول ال�سفن حيث �أننا نركز على بناء �سفن كبرية �أكرث تطور ًا وحديثة للوفاء ب�إحتياجات
ال�سالمة والإحتياجات التكنولوجية ل�شركات النفط الدولية والوطنية والتي نقوم بتقدمي
خدماتنا لها � .إن ذلك ميثل قلب ا�سرتاتيجية منونا  :فبينما �سينخف�ض العدد الكلي لل�سفن
م�ؤقت ًا وذلك بالت�صرف والبيع لل�سفن ال�صغرية ذات اخلدمة الطويلة  ،ف�إن ال�سفن اجلديدة
الكبرية �ستقلل من فرتة خدمة ال�سفن وتزيد من �سعة وحجم �أ�سطول �سفن الدعم البحري ،
والذي �سينعك�س على منو الإيرادات امل�ستدامة كل �سنة .

توباز الهند�سية
جمموعة الهند�سة
الإيرادات
ربح الت�شغيل

ونحن ندر�س ت�شكيلة من اخليارات لإدخال �شركاء حمتملني يف �شركة م�شرتكة وذلك يف
�أعمالنا الهند�سية  .ونحن ننظر بكل �إعتبار يف خيارات �ستجذب اال�ستثمار الر�أ�سمايل وتزيد
من املكون املحلي .كذلك ف�إن بع�ض الأطراف املهتمة قد جتلب بع�ض االحتياجات اخلا�صة
ب�سعة الإنتاج والتي �ست�شغل �ساحات الور�ش ب�أعمال �إ�ضافية عندما يتم �إجنار الأعمال احلالية
التي �سبق احل�صول عليها .

جمموعة خدمات العقود
جمموعة خدمات العقود
الإيرادات
ربح الت�شغيل

لقد كان �أداء جمموعة خدمات العقود جيد ًا  .كذلك ف�إن ال�شركة من �ضمن املر�شحني القالئل
يف مناق�صة للإدارة املتكاملة للت�سهيالت  .و�سواء فازت ال�شركة �أو مل تفز بهذه املناق�صة ،
ف�إن ال�شركة قد �أبرزت ال�سعة والقدرة للمناف�سة بكل جدارة مع املناف�سني الدوليني يف فر�ص
جتارية كربى ومعقدة .
وتت�ضمن امل�صادر الأخرى للدخل لعام 2012م مبلغ  1.8مليون ريال متثل القيمة العادلة
لبع�ض الأ�صول مت ا�ستالمه يف عام 2011م من عميل ل�شركة الو�سيطة الإمارات لت�سوية مبالغ
م�ستحقة من العميل  .هذا الربح مل يتم �إقراره يف عام 2011م حيث �أن هذا املبلغ مل يكن يتوقع
ا�سرتداده من خالل عملية بيع ال�شركة التابعة يف ذاك الوقت � .إال �أنه  ،وحيث �أن عملية البيع
مل مت�ضي لنهايتها يف الوقت احلايل  ،فقد مت �إقرار هذا الدخل يف البيانات املالية املوحدة .

الإنحياز �إىل �ألأف�ضل يف قطاع النفط والغاز :
ال�سالمة  :عدم الت�سبب يف �أي �ضرر للنا�س
الكفاءة  :خدمات ذات جودة عالية تتميز بفعالية التكلفة
البيئة اخل�ضراء  :عدم الت�سبب يف اي �ضرر للبيئة
الإنتماء املحلي  :اجلدية يف التم�سك باملكون املحلي	

ماليني الرياالت
2012م 2011م
19.1
21.4
()1.0
()1.6

كما �أو�ضحنا يف التقرير ال�سنوي لعام 2011م  ،ف�إن الأعمال التجارية لتوباز الهند�سية اخلا�صة
بالنفط والغاز ال تزال تعمل من خالل تركة موروثة من التعاقدات اخلا�سرة والتي �سيكون لها
ت�أثري �سيئ على الأداء يف الن�صف الأول من عام 2012م � .إن �آخر هذه امل�شروعات �سوف يتم
�إكماله يف �شهر �أكتوبر 2012م  .ويركز فريق الإدارة اجلديد على �إجناز هذه امل�شاريع للعمالء
ب�شكل يت�سم بال�سالمة .
ويف نف�س الوقت ف�إن ال�شركة قد فازت بالعديد من التعاقدات الرابحة التي ترتاوح بني
ال�صغرية واملتو�سطة  .ويبلغ حجم �أوامر ال�شراء ال�سابقة  84مليون دوالر �أمريكي � .إن الأعمال
الهند�سية التي مت �إعادة هيكلتها لديها املوارد الب�شرية والإجراءات والعمليات ال�صحيحة لكي
تعود �إىل منوها الرابح يف �سوق النفط والغاز الناب�ض بالن�شاط .
ويف الأعمال الهند�سية اخلا�صة باملالحة ف�إن ق�سم �إ�صالح ال�سفن قد عاد �إىل حتقيق الربح.
كذلك ف�إن ق�سم بناء ال�سفن ال يزال ال يحقق ربح ًا � ،إال �أنه يخلق قوة دافعة ت�شغيلية  .ويقوم

ف�صل هذه املبادرة �إىل مرحلتني يتواءم ب�شكل �أف�ضل مع مواعيد �إحتياجاتنا الفعلية  .كما �أنه
مينحنا املجال للتوفيق بني املتطلبات املختلفة للم�ؤ�س�سات املالية التي تعمل ك�شركاء لنا وتدعم
جناحنا  .كذلك ف�إن ذلك ي�سمح لنا �أن نعطي فر�صة للتمويل الإ�سالمي  ،والذي تنا�سبه �أعمال
املالحة اخلا�صة بنا ب�شكل مثايل .
كذلك ف�إننا قد �أفدنا عن رغبتنا يف احل�صول على  70مليون دوالر �أمريكي لل�سفن قيد
الإن�شاء ومبلغ  50مليون دوالر �أمريكي كر�صيد لنمو الأ�سطول  .ولقد قمنا بف�صل هذه املبالغ
من مبادرة �إعادة التمويل الرئي�سية وقمنا بتمويل �أكرث من  %90من ال�سفن قيد الإن�شاء
من التمويل الو�سيط والرتاكمات النقدية الداخلية  .ونتوقع �أن نكمل متويل هذه ال�سفن يف
امل�ستقبل القريب  ،مما يح�سن موقف ال�سيولة النقدية لل�شركة ب�شكل �إ�ضايف .
كذلك �أحرزنا تقدم ًا جيد ًا يف الإعداد للخيارات اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال من خالل �إ�صدار
�سندات قابلة للتحويل لأ�سهم  .ونتوقع �أن نقدم تو�صية نهائية للدرا�سة واملوافقة من قبل
امل�ساهمني يف �إجتماع للجمعية العامة غري العادية يف تاريخ �سيتم الإعالن عنه  .ونتوقع �أن
يكون ذلك خالل �شهر يونيو 2012م .
�إن مبادرات التمويل و�إ�صدار ال�سندات حتقق معدل �سيولة ومعدل �إقرتا�ض متح�سنني بعد
ال�صعوبات التي مررنا بها يف العام املا�ضي  .ومع هذا التقدم والقوة الأ�سا�سية لأعمالنا
التجارية الت�شغيلية  ،ف�إننا واثقون من �إعادة طرح ت�أكيدنا ب�أننا قد خلفنا هذه ال�صعوبات
وراءنا � .إن النظرة امل�ستقبلية لعام 2012م تظل �إيجابية وذلك مع حل كافة امل�سائل املتبقية
من عام 2011م بحلول عام 2013م � .إن الأعمال التجارية ل�شركة النه�ضة للخدمات تعيد
تركيز اهتمامها على �أف�ضل ما تقوم ب�أدائه يف �أ�سواقها الرا�سخة  ،وذلك بتجاوز تطلعات
العمالء ب�شكل يت�سم بال�سالمة والربحية وحتقيق التميز الت�شغيلي وحتقيق النمو لل�شركة
ولقيمة ا�ستثمارات امل�ساهمني .
وك�شركة عمانية نفخر ب�أن نعرب عن خال�ص الإحرتام وال�شكر ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم  ،حفظه اهلل � .إن ا�ستقرار ومنو �إقت�صاد عمان و�سرعة تقدم تنميتها
الإجتماعية والإقت�صادية ي�شيد الأ�سا�س ال�صلد ل�شركتنا لكي تنمو وتزدهر ك�شركة دولية .

مبادرات �إعادة التمويل وزيادة ر�أ�س املال
لقد ا�ستغرقنا زمنا �إ�ضافيا وحققنا النجاح يف مبادرات �إعادة التمويل .
ولقد �أكملنا املرحلة الأوىل من �إعادة التمويل وذلك باحل�صول على مبلغ  203مليون دوالر
�أمريكي والتي �ستحرر  60مليون دوالر �أمريكي من التمويل الر�أ�سمايل الإ�ضايف � .إن ذلك
يفي بكل �إحتياجات التمويل العاجلة يف الأعمال التجارية للمالحة  .كذلك ف�إننا نخطط
ملرحلة ثانية من �إعادة التمويل مببلغ  57مليون دوالر �أمريكي يف فرتة الحقة من ال�سنة � .إن
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رئيــ�س جمل�س الإدارة

قائمة املركز املايل املوحدة غري املدققة
كما يف  31مار�س 2012م

قائمة الدخــل املوحدة غري املدققة
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2012م

2011م
2012م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
الأ�صول غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات

455.684

الأ�صول غري امللمو�سة

38.865

38.869

�أ�صول غري متداولة �أخرى

3.059

2.182

497.608

444.237

الأ�صول املتداولة

141.756

169.575

االلتزامات املتداولة

157.310

152.483

االلتزامات غري املتداولة

�صايف الأ�صول

74.023

68.537

م�صروفات الت�شغيل

()57.791

()51.111

م�صروفات �إدارية

()7.408

()7.703

8.824

9.723

ربح الت�شغيل
خم�ص�ص لإلغاء تعاقد

*

-

()2.237

�صايف تكاليف التمويل

()4.870

()4.009

15.517

17.043

�إطفاء الأ�صول غري امللمو�سة

()5

()5

286.735

267.430

ح�صة خ�سائر من �شركات �شقيقة

()10

-

195.319

193.899

الربح قبل �ضريبة الدخل

قرو�ض لأجل وعقود �إيجار با�ستثناء اال�ستحقاقات 271.218
ذمم جتارية دائنة ومقدمات غري متداولة

2011م
2012م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
الإيرادات

403.186

250.387

3.939

3.472

ر�أ�س املال واالحتياطات
28.209

28.209

()1.704

()1.704

عالوة �إ�صدار الأ�سهم

19.496

19.496

احتياطي قانوين

10.771

10.577

احتياطي قر�ض ثانوي

5.714

-

�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :

�أرباح حمتجزة

106.528

113.414

ر�أ�س املال
ماليني الدوالرات الأمريكية
2011م
2012م
49.6
55.6
()2.6
()4.2

ماليني الرياالت
2012م 2011م
23.2
27.9
2.8
5.4

ماليني الدوالرات الأمريكية
2011م
2012م
60.3
72.5
7.3
14.0

�شركة النه�ضة للخدمات �ش م ع ع
• �شركة متعددة اجلن�سيات تقدم خدمات لقطاع النفط والغاز
• توظف ال�شركة �أكرث من  14.000موظف ًا يعملون يف �أكرث من  19قطر ًا .
• بلغت �إيراداتها يف عام � 2011أكرث من  0٫75مليار دوالر �أمريكي

�أ�سهم خزانة

احتياطيات �أخرى

()1.550

()382

167.464

169.610

حقوق الأقلية

27.855

24.289

جمموع حقوق امللكية

195.319

193.899

�ضريبة الدخل

()1.940

()1.765

�صايف الربح

1.999

1.707

م�ساهمي ال�شركة الأم

782

935

حقوق الأقلية

1.217

772

1.999

1.707

مالحظات:
 )1احل�سابات الكاملة لهذه ال�شركة �سوف ت�سلم �أو تر�سل بالربيد لأي م�ساهم بناء على طلبه �سواء باللغة العربية �أو الإجنليزية وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ ا�ستالم الطلب.
 )2البيانات املالية بالكامل ميكن الإطالع عليها يف موقع ال�شركة التايل www.renaissance-oman.com :
ـان.
ـ
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ـدي
ـ
ي
الرب
النـه�ضـــــة للــخـــــدمـــــات �ش.م.ع.ع �ص ب  ،1676الرمــز
www.renaissance-oman.com

*	�إن املخ�ص�ص الذي مت �إجرا�ؤه يف عام 2011م
يتعلق ب�إلغاء تعاقد من قبل عميل يف ق�سم بناء
ال�سفن اخلا�ص بال�شركة .

ُ�ص���نفت النه�ض��ة للخدم��ات يف املرتب��ة  28يف قط���اع اخلدم���ات ب���دول جمل����س التعاون اخلليج���ي لعام  2011يف ت�ص���نيف "جمموعة ال�ش��ركات الناجحة ل��دول جمل�س التع��اون اخلليجي  "2012ال���ذي �أعدت���ه "دان �آند براد�س�ت�ريت و جالف نيوز ".
• �أفغان�ست���ان • �أنغ���وال • �أذربيج���ان • البحري���ن • قرب����ص • الهن���د • الع���راق • الأردن • كازاخ�ست���ان • الكوي���ت • الرنويج • قطر • اململكة العربية ال�سعودي���ة • �سنغافورة • �سلطنة ُعم���ان • تركمان�ستان • االمارات العربية املتحدة • اململك���ة املتحدة • باقي دول العامل

