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الأفا�ضل امل�ساهمني الكرام ..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
نيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن اقدم لكم القوائم املالية غري املدققة ل�شركة النه�ضة للخدمات �ش م ع ع لفرتة
�ستة �شهور املنتهية يف  30يونيو 2013م.
خالل الن�صف الأول من �سنة  2013متكنت ال�شركة من حتقيق تقدم �إيجابي .وقد زادت ن�سبة النمو يف الربع
الثاين �إىل � %29أكرث من الربع الأول من ال�سنة .و�أهم مالمح هذه الفرتة ت�شمل� :أداء ت�شغيلي قوي لل�شركة التابعة
توباز للمالحة ،وبيع ق�سم غري �أ�سا�سي من ن�شاطات ال�شركة لأعمال هند�سة النفط والغاز (توباز للنفط والغاز
املحدودة) ،و�إجناز مبادرات املجموعة لإعادة التمويل.

الأداء املايل

ماليني الدوالرات الأمريكية
ماليني الرياالت
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2012
2012
2013
2013

العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات
324.7
125.0
364.7
140.4
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب
94.0
36.2
103.4
39.8
والإهالك والإطفاء
ربح الت�شغيل
59.2
22.8
65.7
25.3
الربح ال�صايف بعد ال�ضرائب من
22.6
8.7
27.8
10.7
العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
العمليات الت�شغيلية غري امل�ستمرة
ربح  /خ�سارة من عمليات غري
()4.7
()1.8
0.8
0.3
م�ستمرة
الربح ال�صايف
17.9
6.9
28.6
11.0
�إي�ضاح� :إن العمليات الت�شغيلية غري امل�ستمرة هي عمليات هند�سة النفط والغاز اخلا�صة بال�شركة ،مت ت�صريف
وبيع �أعمال هذه الوحدة ،و�سيتم الإقرار بنتائج البيع �ضمن الربع الثالث .2013

و�ستكون الأولوية ل�صناديق التقاعد العمانية وجمموعات �شركات املجتمع املحلي وامل�ستثمرين من منطقة الدقم
وحمافظة الو�سطى .وقد مت التعاقد مع بنك م�سقط لتقدمي خدمات اال�ست�شارات لتطوير املحفظة اال�ستثمارية
لل�شركاء املحتملني.
توجد �أي�ض ًا درا�سة مل�شروعني م�شابهني ملرافق ال�سكن الدائم ،و�سيتم الإعالن عن تقدم العمل يف حينه .وهذين
امل�شروعني لي�سا بحجم م�شروع الدقم �إال �أن حجمهما كبري بالن�سبة الحتماالت النمو على املدى الطويل ملجموعة
خدمات العقود.
م�ؤخر ًا خ�سرت ال�شركة اثنني من العقود طويلة الأجل يف ال�سوق العمانية �أمام املناف�سة الدولية ،وقد جنحت
ال�شركة يف االحتفاظ بهذين العقدين �أمام املناف�سة حلوايل � 25سنة و � 18سنة على التوايل .ونحن ن�شعر ب�سرور
كبري فع ًال من مقدرة ال�شركة على املناف�سة بقوة �أمام مناف�سني دوليني يف ال�سوق املحلية واخلارجية .ويف �سوقنا
املحلية نحن م�ستمرين بتعزيز م�ؤهالت القيمة داخل الدولة ،وخا�صة عند خ�سارة عقود طويلة الأمد ب�سبب
هوام�ش �ضئيلة .كال العقدين كانا مقابل هوا�ش ربح �ضعيفة وبالتايل ف�إن الت�أثري التجاري قليل جداً.
يوجد قلق من تخلف �شركة مقاوالت عن ت�سديد دفعة م�ستحقة ،وكانت هذه ال�شركة ت�ستخدم مرافق ال�سكن
الدائم للمقاولني يف حقول النفط العمانية .وعندما بد�أت هذه ال�شركة بالتخلف عن الدفع قمنا باتخاذ اخلطوات
الالزمة لإخراجها من مرافق ال�سكن قبل زيادة الديون �أكرث .وقد طلب منا عملينا اال�ستمرار مع هذه ال�شركة،
حيث �أن عدم وجود م�ساكن لعمالها ،وغيابها عن حقول النفط يف ذلك الوقت كان �سي�ؤدي �إىل احتمال �ضرر
كبري بعمليات حقول النفط ،وبالتايل ميكن �أن ميتد ال�ضرر �إىل االقت�صاد الوطني .ومنذ رحيل هذا العميل كان
مدين ًا ملجموعة خدمات العقود مببلغ  1.9مليون ريال ( 4.9مليون دوالر) .ومب�ساعدة عملينا نحن نقوم بجميع
اخلطوات الالزمة لتح�صيل هذه امل�ستحقات من ال�شركة .ونحن على ثقة من الفوز بهذه الق�ضية .ومع هذا ،قمنا
بتخ�صي�ص احتياط مقابل هذا الدين من قبيل التحوط ،وهذا �أدى �إىل تخفيف الأداء لهذه ال�سنة.

�إعادة التمويل

م�ؤخر ًا �أجنزت �شركة النه�ضة املرحلة الثانية والأخرية من برنامج �إعادة التمويل بقيمة  200.5مليون ريال
( 521.3مليون دوالر) .ومعظم هذه الأموال لفرتة �أقل من � 10سنوات .وقد �أدت عملية �إعادة التمويل �إىل حت�سني
و�ضعية �إطفاء قرو�ض املجموعة ،وتعزيز ال�سيولة وتقليل تكاليف الفائدة.

توباز للمالحة

ماليني الدوالرات الأمريكية
ماليني الرياالت
جمموعة املالحة
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2012
2012
2013
2013
142.6
54.9
الإيرادات
187.0
72.0
40.0
15.4
الت�شغيل
ربح
52.7
20.3
�إي�ضاح :ربح الت�شغيل ل�سنة  2013ي�شمل مكا�سب بقيمة  1.1مليون ريال من بيع �سفينة

“ال�سوق املحلية” – القيمة داخل الدولة

�أداء خدمات العقود �أقل من ال�سنة ال�سابقة� ،إال �أن هذا ال مينع من الإقرار ب�أن العمليات امل�ستمرة تنمو ب�صورة
مربحة .كما �أن نتائج هذه ال�سنة خالية من بيع عمليات ال�شركة بدولة الإمارات ،بالإ�ضافة �إىل تقلي�ص حجم
العمليات ق�صرية الأمد يف �أفغان�ستان ،والتي من املقرر �أن تنتهي ب�شهر �سبتمرب .كما تقل�ص حجم عمليات �أنغوال.
وعمليات عمان والرنويج م�ستمرة بالنمو .جمموعة عقود اخلدمات تتعامل مع بع�ض املوا�ضيع االنتقالية ،مبا فيها
مو�ضوع الدين املت�أخر اال�ستثنائي وا�ستيعاب تكاليف التوظيف املتزايدة والتي �سوف تبد�أ اعتبار ًا من �شهر يوليو
يف ال�سوق العمانية للمواطنني  .تنعك�س نتائج هذه املوا�ضيع يف عام  2013لكن حمرك النمو الكامن بال�شركة
م�ستمر بنف�س القوة ال�سابقة.

الأعمال التجارية الأخرى

حققت �أعمال الهند�سية البحرية خ�سارة ت�شغيلية تبلغ  0.9مليون ريال عماين ( 2.34مليون دوالر) للن�صف
الأول ،مقارنة مع خ�سارة  1.4مليون ريال ( 3.64مليون دوالر) بنف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة .ونحن
م�ستمرين مبتابعة مو�ضوع الدمج املحتمل والذي من �ش�أنه الت�أثري على نطاق وربحية هذه العمليات.
ويظل كل من معهد التدريب الوطني واملتحدة خلدمة و�سائل الإعالم �أعمال جتارية رابحة ونامية وبدون اي ديون
يف ميزانيتها العمومية ،كما تظل تتميز بتدفقات نقدية قوية .ومن املتوقع �أن يحقق معهد التدريب الوطني �أرباح
بحوايل مليون ريال ( 2.6مليون دوالر) لهذه ال�سنة.
متكنت توبـاز مـن حتقيـق �سجـل متميـز لل�سـالمـة ،وعـدم ح�صول �أي حادثـة م�ضيعـة للوقت خــالل فـرتة �سـتة
�شــهور الأوىل من ال�سـنة ،وهـذه النتيجة �إيجابية جد ًا مقارنة مع ثالثة �إ�صابات م�ضيعة للوقت خالل فرتة 12
�شهر ًا املا�ضية.
و�صلت ال�شركة �إىل مرحلة متقدمة من درا�سة العتماد خيارات خمتلفة لتمويل للنمو .وهذا ي�ضمن اال�ستقاللية
املالية ل�شركة توباز بد ًال من االعتماد على متويل ال�شركة الأم .قامت ال�شركة مبراجعة بع�ض العرو�ض من عدد
من بنوك اال�ستثمار وم�صادر التمويل الأخرى ،ومن املتوقع تطوير وتنفيذ مبادرة خالل الن�صف الثاين من
ال�سنة.
ان�ضمت ال�سفينة اجلديدة (توباز تراميف) �إىل الأ�سطول العامل يف �أذربيجان ،ويف  15يونيو  2013با�شرت
العمليات التجارية ل�شركة توتال يف حقول اب�شرون للغاز.
تتوقع ال�شركة ا�ستثمارات جديدة بقيمة  160مليون دوالر خالل  .2013وقد مت تخ�صي�ص مبلغ  100مليون دوالر
لبناء خم�سة �سفن متوين للمن�صات – مت الإعالن عن �أربعة منها مع �إ�صدار الأوامر خالل الربع ال�سابق� .شاركت
توباز يف مناق�صة لهذه الفئة من ال�سفن ل�صالح �شركة ارامكو ال�سعودية ،والنتائج متوقعة خالل �شهر �أغ�سط�س
 .2013يوجد طلب قوي على هذه ال�سفن يف �أ�سواق �أخرى� ،إال �أن الأولوية يجب �أن تكون لعمالء ال�شركة بال�سعودية
يف حالة احل�صول على العقد.
وقد �شارفت ال�شركة �أي�ض ًا على التوقيع على عقدين جديدين مع �شركة بي بي يف �أذربيجان لت�شغيل �سفينتني
خلدمة املن�صات البحرية ،ويف حالة النجاح بهذه العقود ف�إننا نتوقع ا�ستثمار مبلغ  60مليون دوالر.
تـ�أخري الدفــع ال�سداد هـو حدث غيـر عادي �ضمن �أعمال �شركة توباز حيث �أن العمالء هم من كربيات ال�شركات
العاملية ،واملعايري ال�سائدة �ضمن القطاع ت�ضمن ت�سديد الدفعات يف وقتها ومبوجب �شروط العقد� ،إال �أننا نواجه
حالة نادرة من ت�أخري دفعات من ثالثة عمالء �ضمن عمليات غرب �أفريقيا قيمتها �أقل من  10ماليني دوالر،
وبالرغم من ا�ستالم بع�ض الدفعات �إال �أنه تقرر تكوين بع�ض املخ�ص�صات االحرتازية ،مع اال�ستمرار بال�سعي
لت�سوية هذا املو�ضوع.
النظرة امل�ستقبلية ل�شركة توباز خالل الن�صف الثاين  2013هي �إيجابية اعتمادا على الأداء القوي والنمو املتحقق
يف الن�صف الأول.

خدمات العقود
ماليني الدوالرات الأمريكية
ماليني الرياالت
جمموعة خدمات العقود
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2012
2012
2013
2013
135.8
52.3
الإيرادات
129.4
49.8
23.6
9.1
ربح الت�شغيل
17.1
6.6
�إي�ضاح� :سنة  2012ت�شمل مبلغ  1.8مليون ريال ميثل القيمة العادلة لبع�ض الأ�صول امل�ستلمة من عميل ل�شركة
الو�سيطة الإمارات يف عام 2011م وذلك يف ت�سوية ملبالغ م�ستحقة من ذلك العميل.
�سجلت جمموعة خدمات العقود ثالثة �إ�صابات م�ضيعة للوقت خالل ال�ستة �شهور الأوىل من هذه ال�سنة ،وهذه
نتيجة �سلبية مقارنة بحادثة واحدة فقط خالل نف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية .تتميز املجموعة ب�سجل متميز
يف جمال ال�سالمة وبتايل هي مدركة لهذا التوجه ال�سلبي وتركز على جتنب تكرار حوادث مماثلة� .إن �سالمة
ورفاهية جميع �أفراد عائلة النه�ضة هي غالية علينا بالإ�ضافة �إىل �أنها �أولوية لدينا.
خالل الربع الأول قلنا �أن املجموعة ح�صلت على عقد انتفاع ال�ستخدام قطعة �أر�ض مبنطقة الدقم ال�صناعية.
وهذه املبادرة ت�سري قدم ًا وقد �شارفت ال�شركة على �إجناز اخلطط والت�صاميم وخطة العمل لتطوير مرافق
ال�سكن الدائم للمقاولني تت�سع حلوايل � 16.000شخ�ص بالدقم .وتبلغ قيمة اال�ستثمار حوايل  70مليون ريال
( 182مليون دوالر) ونحن ندر�س مو�ضوع �إتاحة الفر�صة للم�ستثمرين اال�سرتاتيجيني للم�شاركة بهذا امل�شروع.

برنامج بيع اال�ستثمارات

قامت �شركة النه�ضة ببيع ق�سم هند�سة النفط والغاز والت�صنيع وال�صيانة مقابل  46مليون دوالر (17.7
مليون ريال) .و�سيتم الإقرار بهذه املعاملة يف النتائج املالية للربع الثالث .وجاءت هذه العملية متما�شية مع
اال�سرتاتيجية املعلنة للرتكيز على ن�شاطني �أ�سا�سيني يف قطاع �أ�سطول �سفن متوين العمليات (توباز) وجمموعة
خدمات العقود ،مع اال�ستمرار برعاية وتطوير جميع �أعمال املجموعة .وقد مت بيع �أعمال هند�سة النفط والغاز
�إىل �شركة انتري�سريف بي ال �سي ،وهي �ضمن � 250شركة مدرجة يف �سوق لندن للأوراق املالية .ونحن نعتقد �أن
هذه امللكية اجلديدة جيدة بالن�سبة لهذا الق�سم ،وللموظفني وللعمالء �أي�ضاً .ونعتقد اي�ض ًا �أن قيام هذه ال�شركة
الكبرية ب�شراء هذه العمليات يعزز فع ًال من القيمة التي متكنا من تكوينها يف هذا القطاع بقيادتنا ،ونحن
�شاكرين فع ًال مل�ساندة �إدارة هذه ال�شركة وموظفيها ونتمنى لهم كل النجاح يف امل�ستقبل.

�أداء الن�صف الأول يعترب �إيجابياً .كان �أداء توباز جيد ًا واالحتماالت امل�ستقبلية واعدة .جمموعة خدمات العقود
بد�أت ت�شعر بت�أثري بع�ض املوا�ضيع االنتقالية �إال �أن النمو قوي بالعمليات امل�ستمرة ،واملبادرات اجلديدة ومنها
الدقم ،مما يعطي �أم ًال بتحقيق منو كبري م�ستقبالً .والأعمال الأخرى تتقدم ب�شكل �إيجابي ،مع �أداء قوي لأعمال
التدريب وو�سائل الإعالم ،ومبادرات التحول ب�أعمال الهند�سة البحرية.
لقد متكنت توباز من تكوين ما ميكن ت�سميته بالأ�سواق “املحلية” القوية يف كل من �أذربيجان ،وال�سعودية ،وقطر،
والإمارات .ويف كل �سوق منها – وغريها قيد التطوير – نقوم با�ستخدام �شعارنا الفريد للقيمة داخل الدولة:
تقدمي معايري دولية بوا�سطة حمتويات حملية جمدية .وتقوم خدمات العقود بتحقيق نف�س النتيجة يف �أ�سواق
�أخرى ومنها الرنويج ،وال�سوق العمانية بالن�سبة لل�شركة الأم.
ي�أتي هذا التقرير بتاريخ الحق الحتفاالت ال�سلطنة مبنا�سبة عيد النه�ضة الثالث والأربعني .ومن منطلق كوننا
�شركة عمانية م�ساهمة عامة ف�إنه ي�شرفنا �أن نرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان حل�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ،حفظه اهلل ورعاه� .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 .

�سـمري ج فان�سي

رئيــ�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخــل املوحدة غري املدققة
لفرتة �ستة �شهور املنتهية يف  30يونيو 2013م

قائمة املركز املايل املوحدة غري املدققة
كما يف  30يونيو 2013م

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

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

449.442
33.522
7.521
490.485
الأ�صول املتداولة
145.099
�أ�صول جمموعة للبيع م�صنفة كمتاحة للبيع 25.738
170.837
االلتزامات املتداولة
111.442
للبيع
كمتاحة
م�صنفة
للبيع
التزامات جمموعة
13.453
124.895
االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض ومتويل ت�أجريي لأجل ،با�ستثناء اال�ستحقاقات اجلارية 279.097
38.874
�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًا لأ�سهم
12.238
م�ستحقات و�سلفيات غري متداولة
330.209
�صايف الأ�صول
206.218
امللكية
28.209
ر�أ�س املال
()1.704
�أ�سهم خزانة
19.496
عالوة �أ�سهم
10.530
احتياطي قانوين
11.429
احتياطي قر�ض ثانوي
107.522
�إيرادات حمتفظ بها
()372
احتياطيات �أخرى
175.110
م�صالح غري م�سيطرة
31.108
�إجمايل امللكية
206.218

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

464.031
34.165
3.059
501.255
157.214
157.214
139.993
139.993

عمليات م�ستمرة
االيرادات
م�صروفات العمليات
م�صروفات �إدارية
�أرباح من العمليات

125.033
140.376
()89.982( )100.152
()12.276( )14.915
22.775
25.309

�صايف تكلفة التمويل
�إطفاء
�أرباح من بيع �سندات خزانة
�أرباح من بيع �شركات تابعة
ح�صة من خ�سائر�شركات �شقيقة

()10.702
()14
731
-

303.304
15.052
318.356
200.120

15.324
الربح قبل ال�ضرائب
ال�ضرائب
()4.585
ربح الفرتة من العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة 10.739
ربح/خ�سارة من العمليات الت�شغيلية غري امل�ستمرة 320
ربح الفرتة
11.059

28.209
()1.704
19.496
10.524
5.714
110.643
()1.638
171.244
28.876
200.120

�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :
م�ساهمي ال�شركة الأم
م�صالح غري م�سيطرة

8.691
2.368
11.059

()9.903
()10
22
()10
12.874
()4.101
8.773
()1.830
6.943
4.650
2.293
6.943

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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