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ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
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
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م .
لقد حققت ال�شركة تقدما جيدا يف الن�صف الأول من هذا العام كما حت�سنت النتائج �أي�ضا مقارنة بالربع ال�سابق يف
اعمالنا امل�ستمرة .بلغت الإيرادات يف الربع الثاين  60.9مليون ر.ع ،بزيادة قدرها  %7.9مقارنة بـ  56.4مليون ر.ع
يف الربع الأول كما حت�سنت الأرباح بعد ال�ضرائب يف الأعمال امل�ستمرة يف الربع الثاين حيث بلغت  5٫3مليون ر.ع
مقارنة بـ  3٫8مليون ر.ع يف الربع الأول.
قمنا يف هذه الفرتة (الن�صف الأول) با�ستثمارات ر�أ�سمالية بلغت  79.3مليون ر.ع ( 206.1مليون دوالر �أمريكي)
لأغرا�ض النمو حيث بلغ الإنفاق الر�أ�سمايل لتنمية �أ�سطول توباز للدعم البحري حتى الآن  74.6مليون ر.ع
( 193.9مليون دوالر �أمريكي) كما بلغ الإنفاق الر�أ�سمايل لنف�س الفرتة يف جمموعة خدمات العقود  4.7مليون
ر.ع ( 12.2مليون دوالر �أمريكي)� .سريتفع م�ستوى اال�ستثمار يف جمموعة خدمات العقود ب�صورة كبرية عند قيام
ال�شركة بتطوير م�شروع مرافق ال�سكن الدائم للمقاولني بالدقم.

حققت توباز نتائج �إيجابية يف الن�صف الأول.
متا�شيا مع ا�سرتاتيجية ال�شركة للنمو ،ويف ظل منو جميع الأ�سواق القائمة ،نركز ب�شكل خا�ص على ت�سريع تو�سيع
عملياتنا يف غرب افريقيا و ال�شرق الأو�سط� .ستقوم ال�شركة خالل الن�صف الثاين من عام  2014ب�شراء ثالث �سفن
�إمداد مماثلة لل�سفن اخلم�س التي مت �شرا�ؤها يف عام  2013وهي تعمل ب�إيجابية ووفقا لتوقعاتنا من الناحيتني
الت�شغيلية والفنية وفقا ملعايري اجلودة الأ�سا�سية� .سيتم ا�ستالم هذه ال�سفن الثالث من حو�ضني لل�سفن يف ال�صني
خالل عام 2014؛ الأوىل بنهاية �أغ�سط�س والثانية يف �أكتوبر والثالثة يف نوفمرب.
�إن الق�صد من �شراء هذه ال�سفن هو ت�شغيلها يف غرب افريقيا حيث حققنا جناحا يف عام  2014وما زال هناك
طلب قوي بينما توجد فر�ص للمناف�سة يف �أ�سواق اخلليج العربي .من خالل �شراء هذه الأ�صول املتطابقة ت�سعى توباز
لتطوير اقت�صاديات وفورات احلجم لكي توفر لعمالئها خدمات متكافئة مبعايري عالية.
�ست�ساهم ال�سفن الثالث اجلديدة يف تعزيز الأداء يف عام  2014وال�سنوات الالحقة.
مجموعة خدمات العقود

جمموعة خدمات العقود

ماليني الرياالت

ماليني الدوالرات الأمريكية

الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2014م
2014م
2013م
2013م
129.4 119.2
49.8 45.9
17.1 14.8
6.6
5.7

الإيرادات
ربح الت�شغيل

مالحظة � :أرباح الت�شغيل لعام  2013هي بعد خم�ص�ص ملرة واحدة قدره  0.7مليون ر.ع.
كما كان متوقعا ،حققت جمموعة العقود عائدات و �أرباح ت�شغيل �أقل مقارنة بعام  2013نظرا لتوقف عمليات
�أفغان�ستان و فقدان عقود �شركة تنمية نفط عمان و جامعة ال�سلطان قابو�س يف يونيو من العام املا�ضي وقد ي�ستغرق
تعوي�ض ذلك بع�ض الوقت ولكن هذا ال ينبغي �أن يغطي على النمو والعقود اجلديدة املكت�سبة التي �ست�سد هذه الفجوة
امل�ؤقتة.
كما ال يجب �أن حتجب الأعمال الكبرية التي حتققت يف تطوير م�شروع الدقم حيث بد�أت �أعمال الت�شييد و�سيتم
قريبا �إ�صدار مذكرة املعلومات للم�ستثمرين املحتملني الآخرين ولدى جمموعة خدمات العقود �سجل ممتاز يف تنفيذ
امل�شاريع الكبرية من هذا النوع من حيث الوقت املحدد و التكلفة.

" كا�سبيان فويجر" �سفينة تزويد من�صية ذات حمولة  4000طن ( دي دبليو تي) تعمل يف بحر قزوين

العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب
والإهالك والإطفاء
ربح الت�شغيل
الربح ال�صايف بعد ال�ضرائب من
العمليات امل�ستمرة
العمليات التي مت �إيقافها
الربح/اخل�سارة من العمليات املوقوفة
الربح ال�صايف

ماليني الدوالرات الأمريكية

الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2014م
2014م
2013م
2013م
117.3
41.5

121.4
39.3

304.7
107.8

315.3
102.1

27.6
9.1

25.5
11.1

71.7
23.6

66.2
28.8

م�شروع امل�ساكن الدائمة للمقاولني يف الدقم الذي تنفذه جمموعة خدمات العقود التابعة للنه�ضة للخدمات
�سيت�سع لـ  16٫000موظف عند �إكماله.

1.8
10.9

()0.1
11.0

4.7
28.3

()0.3
28.6

قائمة املركز املايل املوحدة غري املدققة
كما يف  30يونيو 2014م

مالحظات:
 -1الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك و الإطفاء يف الن�صف الأول من عام  2013تت�ضمن خم�ص�ص م�ستحقات
ملرة واحدة قدره  0.7مليون ر.ع و ربح قدره  1.1مليون ر.ع من بيع �سفينة كما �أن الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب
والإهالك والإطفاء للن�صف الأول من عام  2013يت�ضمن ربحا يف ا�ستثمارات �أخرى قدرها 0.7مليون ر.ع.
مقارنة الأداء على �أ�سا�س �سنوي تبقى منخف�ضة انخفا�ضا طفيفا حيث �أن ال�شركة متر بفرتة انتقال تتعلق ب�إيقاف
بع�ض الأعمال بغر�ض الرتكري على ا�سرتاتيجيتنا املتمثلة يف “جمموعة واحدة� ،شركتان” :توباز وجمموعة خدمات
العقود بالنه�ضة للخدمات.
ارتفعت تكاليف التمويل بن�سبة  %32مقارنة بالن�صف الأول من عام  2013حيث بلغت  13.9مليون ر.ع يف الن�صف
الأول من عام  2014مقارنة بـ  10.5مليون ر.ع يف الن�صف الأول من عام  2013و يعزى هذا �أ�سا�سا �إىل �أن �سندات
توباز ذات العائد العايل لها ت�أثري قبل حتقق حت�سن الأداء الذي �سيتبع توظيف الأ�صول يف اال�ستثمارات.
اال�ستثمار يف النمو �سيكون عملية م�ستمرة نظرا حلجم الفر�ص يف ن�شاطينا الرئي�سيني و الأ�سواق التي تخدمها .تقوم ال�شركة
بالوفاء بالتزاماتها املتعلقة بخدمة و ت�سديد الديون بالإ�ضافة �إىل الوفاء بالتزاماتها جتاه حملة ال�سندات بارتياح تام.
يعكف جمل�س الإدارة حاليا على درا�سة خيارات لال�ستثمار اخلا�ص يف توباز ب�أقل من  %10يف �إطار ا�سرتاتيجيتها
لطرح ال�شركة يف �أحد �أ�سواق املال الرئي�سية املعروفة وقد �أعلنا عن عزمنا على توفري فر�ص ا�ستثمار للم�ستثمرين
املحليني و�صناديق التقاعد احلكومية وال�صناديق ال�سيادية بن�سبة  %49يف م�شروع ال�سكن الدائم للمقاولني بالدقم.
تهدف هذه املبادرات �إىل جذب م�ستثمرين �آخرين ي�ضيفون �إىل �أعمالنا قيمة �أو مكون حملي قوي.
توباز

جمموعة املالحة

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت

ماليني الدوالرات الأمريكية

الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2014م
2014م
2013م
2013م
71.3
23.4

72.0
20.3

185.2
60.8

187.0
52.7

مالحظة� :إيرادات  2013ت�شمل  2.1مليون ر.ع و �أرباح ت�شغيل ت�شمل ربحا قدره  1.1مليون ر.ع من بيع �سفينة.

"دي ام ا�س �شالينجر � "2سفينة دعم متعددة الأغرا�ض بطول  58م وقوة  4000بي �أت�ش بي وتعمل يف بحر العرب

العمليات الموقوفة

ماليني الرياالت

ن�شاط هند�سة النفط والغاز – بيع يف
الربع الثالث 2013
ن�شاط التعليم و التدريب (املعهد
الوطني للتدريب �ش م م) – بيع يف
الربع الرابع 2013
ن�شاط خدمة و�سائل الإعالم – بيع يف
الربع الأول 2014
�أعمال �أخرى متوقفة
الإجمايل

ماليني الدوالرات الأمريكية

الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2014م
2014م
2013م
2013م
1.8
1.8

()0.3
0.5
0.2
()1.1
()0.1

-

()0.8

-

1.3

4.7
4.7

0.5
()2.9
()0.3

تاريخيا ،عانينا من فرتة خ�سائر فادحة يف الن�شاط الهند�سي ال�سابق قبل ف�صله عن ن�شاط توباز ونحن �سعداء بعودة
جمموعة الهند�سة البحرية �إىل نقطة التعادل .ما زالت هناك بع�ض اخل�سائر يف ق�سم بناء ال�سفن بتوباز لكنه مت
تقلي�صها �إىل حد كبري ومت تعوي�ضها بالأرباح املتنامية يف ق�سم �صيانة ال�سفن .يعزى هذا التحول �إىل العمل ال�شاق
الذي بذله الفريق العامل يف جمموعة الهند�سة البحرية مما ميهد الطريق خلطط تطوير ال�شركة من �أجل م�ستقبل
جديد و �إيجابي يف �إطار ترتيبات م�شروعات م�شرتكة حمتملة.
النظرة المستقبلية
نتوقع ا�ستمرار النمو يف النتائج الربعية مع بع�ض اال�ستثناءات املو�سمية �أو العملية املفهومة وعلى املدى الطويل ،ف�إن
القيمة امل�ضافة الوا�ضحة ال�ستثماراتنا احلالية ت�ضعنا على طريق النمو امل�ستدام والأداء اجليد.
�إنه ملن دواعي فخرنا بو�صفنا �شركة م�ساهمة عامة عمانية �أن نتقدم بال�شكر حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم ،حفظه اهلل و رعاه� .إن ذكرى يوم النه�ضة املباركة الأخرية تذكرنا ب�أننا دخلنا العام
اخلام�س والأربعني لتويل جاللته مقاليد احلكم يف �سلطنة عمان� .إن ا�ستقرار و ازدهار عمان االقت�صادي ووترية
منوها االجتماعي واالقت�صادي يوفر الأ�سا�س الالزم ل�شركتنا لتنمو و تزدهر كم�ؤ�س�سة عاملية.

األداء المالي

ماليني الرياالت

توا�صل ت�أثرنا بت�ضخم تكلفة العمالة يف ال�سوق العماين خالل عام  2014ب�سبب خمتلف التغيريات التي مت �إدخالها منذ عام
 .2011منذ ذلك الوقت وحتى الآن ،ظلت جمموعة خدمات العقود تقدم �أكرث فر�ص العمل اجلاذبة والعادلة يف هذا القطاع.
وكما �أو�ضحنا �آنفا� ،سيتم ا�ستيعاب �آثار هذه التكلفة تدريجيا من خالل دورة �إعادة املناق�صات .وعلى كل ،نحن �سعداء
بالعودة �إىل فرتة من اال�ستقرار بف�ضل قوى ال�سوق الطبيعية وهذا �أمر هام بالن�سبة ل�شركتنا والقت�صاد البالد ب�صفة عامة.
�ستقوم جمموعة خدمات العقود خالل الربع الثالث بالإعالن عن عدد من التعيينات اجلديدة الهامة على امل�ستويات
العليا يف ال�شركة و تعترب مبثابة موارد �إ�ضافية مطلوبة للنمو الهائل يف �أ�سواقنا املحلية النا�شئ عن م�شروع الدقم
وكذلك تعترب موارد �إ�ضافية مطلوبة خللق فر�ص للنمو يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وافريقيا وغريها من الأ�سواق
العاملية.

الأ�صول غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
الأ�صول غري امللمو�سة
�أ�صول �أخرى غري متداولة
الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
�صايف الأ�صول املتداولة
االلتزامات غري املتداولة
القرو�ض لأجل و ال�سندات املمتازة با�ستثناء
امل�ستحقات اجلارية
�سندات قابلة للتحويل الإلزامي
م�ستحقات غري جارية ومقدمات
�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني
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

�سمري ج فان�سي
رئي�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخــل املوحدة غري املدققة
كما يف  30يونيو 2014م

2013م
2014م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
558.556
31.958
3.536
594.050
139.739
106.474
33.265

449.442
33.522
7.521
490.485
170.837
124٫895
45.942

349.430
38.948
9.550
397.928
229.387

279.097
38.874
12.238
330.209
206.218

28.209
()1.704
19.496
9.603
17.143
108.245
43
181.035
48.352
229.387

28.209
()1.704
19.496
10.530
11.429
107.522
()372
175.110
31.108
206.218

العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات
م�صروفات الت�شغيل
م�صروفات �إدارية
ربح الت�شغيل
�صايف تكاليف الت�شغيل
�إهالك
�أرباح بيع �سندات قابلة للتحويل �إلزاما
الربح قبل �ضريبة الدخل

2013م
2014م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
117.274
()77.530
()12.123
27.621
()13.871
()15
13.735

�ضريبة الدخل
()4.599
�صايف ربح ال�سنة من العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة 9.136
الربح/اخل�سارة خالل الفرتة من العمليات غري
1.785
امل�ستمرة *
الفرتة
ربح
10.921
�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة

7.368
3.553
10.921

121.369
()84.780
()11.123
25.466
()10.493
()14
731
15.690
()4.548
11.142
()83
11.059
8.691
2.368
11.059

* بلغ الربح من العمليات الت�شغيلية غري امل�ستمرة للفرتة املنتهية يف  30يونيو  2014مبلغا قدره  1.8مليون ر.ع من بيع
جمموعة خدمة و�سائل الإعالم.
مالحظات:
� -1سرت�سل البيانات املالية كاملة للم�ساهمني عن طريق الربيد الإلكرتوين خالل � 7أيام من ا�ستالم الطلب.
 -2ميكن االطالع على كامل البيانات املالية على املوقع االلكرتوين لل�شركة:
www.renaissance-oman.com
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