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دوالر �أمريكي ( 17.7مليون ر.ع) .لقد �أو�ضحنا يف الربع الثالث عن �أرباح بيع بلغت 3.9
مليون ر.ع و لكننا و�ضعنا خم�ص�ص ملرة واحدة بقيمة  2.6مليون ر.ع يف �سياق العمل العادي
لل�شركة .بلغ �إجمايل خم�ص�صات امل�ستحقات مبا فيها املخ�ص�ص ملرة واحدة  4.3مليون ر.ع
مقارنة مببلغ �ضئيل يف الربع الثالث من عام .2012
تكبد ق�سم توباز للمالحة و الهند�سة خالل العام خ�سارة بلغت  2.1مليون ر.ع و يتوقع �أن تقل
هذه اخل�سائر نظرا للتقدم يف العقد الكبري لبناء ال�سفن و حت�سن �أعمال ال�صيانة البحرية.
لقد قامت ال�شركة بتعيني الفا�ضل  /جيوف تيلور الرئي�س التنفيذي ال�سابق للأحوا�ض اجلافة

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 الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م .
لقد حققت ال�شركة تقدما كبريا يف الربع الثالث من عام  2013من خالل جناح �شركتها
التابعة “توباز” يف طرح �سندات بقيمة  350مليون دوالر �أمريكي ( 134.6مليون ر.ع) .ويف
نف�س الوقت يوا�صل �أ�سطول �سفن توباز للدعم البحري �أداءه القوي على �صعيد الت�شغيل كما
حققنا مكا�سب ر�أ�سمالية بلغت  3.9مليون ر.ع من بيع ق�سم توباز للنفط و الغاز (اجلزء
الهند�سي).

الأداء املايل

ماليني الدوالرات الأمريكية
ماليني الرياالت
الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2012م
2012م
2013م
2013م
العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات
491.4
542.1
189.2
208.7
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب
138.2
146.5
53.2
56.4
والإهالك والإطفاء
ربح الت�شغيل
85.7
91.2
33.0
35.1
الربح ال�صايف بعد ال�ضرائب
32.2
32.5
12.4
12.5
من العمليات امل�ستمرة
العمليات التي مت �إيقافها
الربح/اخل�سارة من العمليات
()11.2
12.2
()4.3
4.7
التي مت �إيقافها
الربح ال�صايف
21.0
44.7
8.1
17.2

متكنت توباز للمالحة بنجاح يف ت�سعري طرحها االفتتاحي ل�سندات ممتازة بقيمة 350
مليون دوالر �أمريكي تُ�ستحق يف عام  .2018و �ست�ستخدم عائدات ال�سندات يف �سداد بع�ض
الت�سهيالت املختارة و يف متويل الإنفاق الر�أ�سمايل و لزيادة النقد يف امليزانية ويف هذا الإطار
مت ت�صنيف توباز بنجاح من قبل �ستاندرد �آند بورز و موديز و يعترب ذلك من �ضمن متطلبات
�أف�ضل املمار�سات املالية العاملية.
ولقد ت�شجعنا بتقدير الأ�سواق العاملية لنموذج توباز التجاري وفريق الإدارة و نقاط القوة
الإئتمانية الرئي�سية مثل هوام�ش الأرباح الت�شغيلية امل�ستقرة واملعافاة و العقود املرتاكمة البالغ
قدرها  1بليون دوالر �أمريكي �إىل جانب �سجلنا الت�شغيلي املمتاز ال �سيما على �صعيد الأمن
و ال�سالمة مع العديد من العمالء العامليني يف قطاعي النفط و الغاز .
لقد �سررنا باالهتمام الذي حظي به هذا املنتج من قبل امل�ساهمني يف خمتلف الأ�سواق العاملية
مبا يف ذلك يف لندن و الواليات املتحدة الأمريكية و ال�شرق الأو�سط.

ت�صميم مرافق ال�سكن الدائم (باك) للمقاولني الذي يت�سع لـ � 16.000سرير يف الدقم
�أداء خدمات العقود كان �أقل من ال�سنة املا�ضية ولكن كما �أو�ضحت يف تقريري ال�سابق هذا
يجب �أن ال يحجب حقيقة �أن العمليات امل�ستمرة ما زالت مربحة.
الأثار الرئي�سية على جمموعة خدمات العقود تتمثل يف خم�ص�ص ا�ستثنائي ملرة واحدة
للم�ستحقات و امت�صا�ص تكاليف العمالة العالية يف �سلطنة عمان.
�إن احلاجة �إىل و�ضع خم�ص�صات كبرية للم�ستحقات املت�أخرة التي م�ضى عليها وقت طويل
لدى �أحد عمالء ق�سم مرافق ال�سكن الدائم يف حقول النفط العمانية و عميالن �آخران غرب
افريقيا و تبذل كل اجلهود ال�سرتداد هذه امل�ستحقات.
لقد ا�ستوعبت ال�شركة تكاليف �إ�ضافية ناجمة عن مبادرات الأهداف الوطنية وهناك ت�أثري
مببلغ  0.5مليون ر.ع خالل ال�ستة �أ�شهر الأخرية من عام  .2013و �سينطبق نف�س ال�شيء على
عام  2014بت�أثري متوقع يقدر بـ  0.4مليون ر.ع من م�ساهمات هيئة الت�أمينات االجتماعية
املراجعة و �سيتم ا�ستيعاب هذه الت�أثريات من خالل دورة �إعادة املناق�صات.
نتائج هذا العام بدون العمليات التي مت بيعها يف الإمارات العربية املتحدة وانخفا�ض حجم
العمليات ق�صرية الأجل يف �أفغان�ستان والتي �آلت �إىل الإنتهاء الآن� .إن جناح عملياتنا يف
اخلارج يف مناطق النزاعات ال�صعبة تعترب �إ�سهاما هاما و نحن �سعداء حقا ب�إكمالنا هذه
املهام على مدى ع�شر �سنوات مع الأف�ضلية الق�صوى ل�سالمة موظفينا دون تكبد �أي خ�سائر
يف الأرواح.
�إن �أداء جمموعة خدمات العقود خالل عام  2013يوكد على مقدرة ال�شركة على ا�ستيعاب
هذه الت�أثريات و تو�ضح مرونة منوذج عمل جمموعة العقود و اخلدمات و الأداء القوي
لعملياتها امل�ستمرة.
توا�صل �شركتكم م�ساعيها اجلادة مل�شروع مرافق ال�سكن الدائم يف املنطقة االقت�صادية
بالدقم حيث مت طرح مناق�صات الت�شييد و �أعمال احلفر الأ�سا�سية و �سنعمل على منح الفر�ص
مل�ستثمرين حمتملني من بني �صناديق التقاعد يف �سلطنة عمان و بع�ض امل�ستثمرين املحليني من
منطقة الدقم و منطقة الو�سطى .يف غ�ضون ذلك� ،أكد جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم على �شروط احلقوق احل�صرية و امل�ساعدة يف الإ�شغال مقابل �أداء عقدنا.

توباز للمالحة

الأعمال الأخرى

ملحوظات:
 -1العمليات التي مت �إيقافها هي عمليات الت�شغيل يف هند�سة النفط و الغاز حيث مت بيع هذه الوحدة� .أرباح
الربع الثالت لعام  2013م من العمليات التي مت �إيقافها تت�ضمن ربحا قدره  3.9مليون ر.ع من البيع.
�	-2أرباح الربع الثالث لعام  2013قبل الفوائد و ال�ضرائب و الإهالك و الإطفاء و �أرباح الت�شغيل من العمليات
امل�ستمرة هي بعد خم�ص�ص ملرة واحدة للم�ستحقات البالغ قدرها  4.3مليون ر.ع.

�سندات توباز بقيمة  350مليون دوالر �أمريكي

جمموعة املالحة
الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الدوالرات الأمريكية
ماليني الرياالت
الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2012م
2012م
2013م
2013م
223.4
86.0
285.7
110.0
64.2
24.7
80.0
30.8

ملحوظات� :أرباح الت�شغيل لعام  2013ت�شمل ربحا �صافيا قدره  570.000ر.ع من بيع �سفن و خم�ص�ص
م�ستحقات مببلغ  1.2مليون ر.ع.

لقد �أعلنا يف الربع املن�صرم عن بيع ق�سم النفط و الغاز (الق�سم الهند�سي) و الت�صنيع
املعدين و ال�صيانة الذي ا�شرتته �إنرت�سريف بي �إل �سي من اململكة املتحدة مقابل  46مليون

2012م
2013م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت

455.258
33.513
6.971
495.742
الأ�صول املتداولة
145.939
�أ�صول املجموعة املباعة م�صنفة كمتاحة للبيع 1.588
147.527

474.814
34.247
3.059
512.120
161.260
161.260

107.250
107.250

140.575
140.575

كا�سبيان �سابالير � ،سفينة تزويد من�صية  DP2تن�ضم لأ�سطول توباز يف �أذربيجان ببحر قزوين

االلتزامات املتداولة

ا�ستمر الأداء القوي لتوباز بالرتكيز على خف�ض التكاليف واال�ستخدام الأمثل لل�سفن يف كل
املناطق .و بالإ�ضافة �إىل �أداء الت�شغيل الإيجابي حت�صلت ال�شركة على عقود هامة �ست�ساعد
على دفع عجلة النمو يف ال�سنوات القادمة.
�أعلنت توباز م�ؤخرا فوزها بعقدين بقيمة  100مليون دوالر �أمريكي تقريبا مع �شركة بريتي�ش
برتوليوم يف �أكرب حقول النفط و الغاز ب�أذربيجان كما ح�صلت توباز على من�صتني لإمداد
ال�سفن على الطراز الأوربي خلدمة العقود التي متتد على مدى خم�س �سنوات مبا يف ذلك
اخليارات� .سيتم ن�شر هذه القوارب يف الربع الثالث من عام  2013والربع الثاين من عام 2014
لدعم عمليات متوين بريتي�ش برتوليوم يف حقول �أذري و ت�شرياك و غيوني�شلي و�شاه دينيز.
تقدمت توباز بطلبات ال�ستثمار مبلغ  165مليون دوالر �أمريكي ل�شراء �سفن جديدة خالل عام
� 5( 2013سفن كي �سي �إم بقيمة  100مليون دوالر �أمريكي و �سفينتان ملن�صات التموين بقيمة
 65مليون دوالر �أمريكي).

االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض ومتويل ت�أجريي لأجل ،با�ستثناء اال�ستحقاقات اجلارية 271.772
�سندات قابلة للتحويل الإلزامي لأ�سهم
38.874
م�ستحقات غري جارية ومقدمات
12.854
323.500
�صايف الأ�صول
212.519

جمموعة خدمات العقود
ماليني الدوالرات الأمريكية
ماليني الرياالت
جمموعة خدمات العقود
الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2012م
2012م
2013م
2013م
200.0
77.0
الإيرادات
187.0
72.0
31.7
12.2
ربح الت�شغيل
18.7
7.2

مالحظة  :يت�ضمن عام 2012م مبلغ  1.8مليون ريال تتعلق بالقيمة العادلة لأ�صول مقبو�ضة مقابل ت�سوية
م�ستحقات من عميل للو�سيطة بالإمارات يف عام  . 2011ربح الت�شغيل للربع الثالث من عام  2013هو بعد
خم�ص�ص امل�ستحقات البالغ قدره  3.1مليون ر.ع.

امللكية
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
احتياطي قانوين
احتياطي قر�ض ثانوي
�أرباح حمتجزة
احتياطيات �أخرى
حقوق �أقلية غري م�سيطرة
جمموع حقوق امل�ساهمني

28.209
()1.704
19.496
10.530
11.429
110.914
()243
178.631
33.888
212.519

الزخم الإيجابي
�إن الأداء القوي لتوباز والأداء الإيجابي امل�ستمر ملجموعة خدمات العقود ي�شكل زخما يدفعنا
�إىل الأمام و يتعزز هذا الزخم بف�ضل جناح توباز املميز يف ال�سندات الأمر الذي �ساعد على
تقدمي �شركتنا يف الأ�سواق املتطورة .و تعترب هذه اال�ستجابة الإيجابية ت�أييدا قويا لقيمة و
�إمكانيات �شركتنا و جودة مواردنا الب�شرية و �أ�صولنا .تواجهنا بع�ض التحديات يف �إ�ستكمال
ت�صحيح م�سار �أعمال الهند�سة البحرية و يف ا�سرتداد امل�ستحقات املت�أخرة يف كل من توباز
و جمموعة خدمات العقود .لقد قلنا �أن عام � 2013سيكون عاما من الأداء القوي و ها نحن
على هذا الدرب �سائرون.
يتزامن هذا التقرير مع احتفاالت البالد بالعيد الوطني املجيد يف  18نوفمرب وي�سرنا ك�شركة
عمانية عامة �أن نرفع للمقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم –حفظه اهلل ورعاه� ،أ�سمي �آيات التهاين واالمتنان بهذه املنا�سبة العظيمة� .إن
ا�ستقرار و منو اقت�صاد عمان و تطورها االقت�صادي و االجتماعي وفر ل�شركتنا �أ�سا�سا را�سخا
للنمو و االزدهار ك�شركة عاملية.

�سـمري ج فان�سي

رئيــ�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخــل املوحدة غري املدققة
لفرتة ت�سعة �شهور املنتهية يف � 30سبتمرب 2013

قائمة املركز املايل املوحدة غري املدققة
كما يف � 30سبتمرب 2013م

الأ�صول غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
الأ�صول غري امللمو�سة
�أ�صول �أخرى غري متداولة

توباز �أماين � ،إحدى �سفن التزويد املن�صية اخلم�سة اجلديدة تن�ضم �إىل �أ�سطول توباز يف
�أواخر عام  2013و�أوائل 2014
العاملية بدبي كع�ضو منتدب بق�سم توباز للمالحة و الهند�سة .ي�ؤكد هذا التعيني على ثقتنا يف
خطة الإ�صالح و �إمكانيات �أعمال الهند�سة البحرية.

288.608
28.427
14.491
331.526
201.279
28.209
()1.704
19.496
10.524
5.714
110.621
()1.707
171.153
30.126
201.279

العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات
م�صروفات الت�شغيل
م�صروفات �إدارية*
ربح الت�شغيل
�صايف تكلفة التمويل
�إهالك
�أرباح بيع �سندات قابلة للتحويل �إلزاما
�أرباح بيع �شركة تابعة
ح�صة الربح �أو اخل�سارة من �شركات �شقيقة
الربح قبل �ضريبة الدخل

2012م
2013م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
189.209
208.723
()136.952( )148.413
()19.283( )25.219
32.974
35.091
()14٫947( )16٫362
()14
()23
731
22
()10
18.025
19.437

�ضريبة الدخل
()6.896
�صايف ربح ال�سنة من العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة 12.541
الربح/اخل�سارة خالل الفرتة من العمليات غري امل�ستمرة** 4.688
17.229
ربح الفرتة
�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة

12.383
4.846
17.229

()5.591
12.434
()4.328
8.106
4.628
3.478
8.106

* امل�صاريف الإدارية خالل عام  2013تت�ضمن خم�ص�ص ملرة واحدة للم�ستحقات قدره  4.3مليون ر.ع
** الربح من العمليات غري امل�ستمرة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب  2013يت�ضمن ربحا قدره  3.9مليون ر.ع من بيع
ق�سم توباز للنفط و الغاز (جزء من الق�سم الهند�سي).
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 :

النـه�ضـــــة للــخـــــدمـــــات �ش.م.ع.ع
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