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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 الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .
التقدم الذي حتقق على جميع اجلبهات هذا العام يظهر �أن ا�سرتاتيجيتنا القائمة على جمموعة واحدة � -شركتان تعمل كما
ينبغي ونحن على ثقة ب�أن هذه اال�سرتاتيجية �ستحقق قيمة ا�ستثنائية للم�ساهمني .تعتمد املجموعة املتمثلة يف �شركة النه�ضة
للخدمات �ش م ع ع على �شركتني �أ�سا�سيتني  :توباز ،وهي �شركة عاملية ل�سفن الدعم البحري و جمموعة خدمات العقود وهي
�شركة عاملية متكاملة لإدارة املرافق.
هاتان ال�شركتان م�ستقلتان من حيث التنظيم والإدارة مما يوفر للم�ستثمرين وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة ال�شفافية الالزمة
ملعرفة كل �شركة على حدة .تدار كل �شركة وتقا�س وتفهم يف �إطار القطاع الذي تنتمي �إليه واملجموعات النظرية وهدفنا
النهائي هو ف�صل ال�شركتني بطريقة من �ش�أنها تعظيم قيمة م�ساهمي �شركة النه�ضة.
األداء المالي
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ماليني الدوالرات الأمريكية

�إي�ضاح:
 -1نتائج الربع الثالث لعام  2014بعد خ�صم خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة قدره  1مليون ر.ع .الأرباح قبل الفوائد
وال�ضرائب والإهالك والإطفاء للربع الثالث من عام  2013و�أرباح الت�شغيل ت�شمل خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة
قدره  4.3مليون ر.ع و�صايف �أرباح قدره  0.6مليون ر.ع من بيع �سفن .الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك
والإطفاء للربع الثالث من عام  2013هي �أي�ضا بعد �أرباح يف ا�ستثمارات �أخرى بقيمة  0.7مليون ر.ع.
�إن �أرباح الت�شغيل القوية التي بلغت  %22تو�ضح حت�سن �أداء الت�شغيل والأثر الإيجابي لال�ستثمارات يف عام  .2013مت الدخول
يف ا �ستثمارات �إ�ضافية يف الت�سعة �أ�شهر الأوىل من هذا العام بقيمة  88مليون ر.ع منها  76مليون ر.ع ل�سفن جديدة و تطوير
كفاءة ال�سفن يف توباز والتي �سيكون لها ت�أثري �إيجابي يف عام  2015و  12مليون ر.ع لتطوير ال�سكن الدائم للمقاولني بالدقم
والتو�سعات يف قرن علم خلدمات العقود والتي �سيكون لها ت�أثري �إيجابي ابتداء من منت�صف عام .2016
على الرغم من �أن �صايف الربح الإجمايل ما زال يراوح مكانه �إال �أن هذا يجب �أن يفهم يف �إطار الإجراءات الهامة التي اتخذتها
ال�شركة لتعزيز ر�أ�سمال توباز.
توباز

للتحقق من ر�ؤية ال�شركة  .2020لقد مت �إكمال هذا الإجراء م�ؤخرا وي�أخذ يف االعتبار التو�سع اجلغرايف ،الإندماج واال�ستحواذ،
الطرح العام الأويل ،طرح منتجات جديدة وتقدمي التو�صيات للتنفيذ� .أهم ما يف الأمر هو ت�أكيد بو�سطن كون�سلتينج على عمل
ا�سرتاتيجية الت�شغيل بنجاح وتقدمي خدمات مميزة لعمالئنا يف �شركات النفط العاملية مبا يف ذلك حت�سني �إمكانيات ال�سالمة،
مقدرات الطواقم البحرية وال�سفن ،املحتوى املحلي واجلودة الت�شغيلية والتجارية.
من الوا�ضح الآن �أن كل لبنات بناء امل�ستقبل �أ�صبحت متوفرة مع جاهزية تامة لتنفيذ اخلطط املعدة ومن �أوىل اخلطوات
اال�ستفادة من منظومة ر�أ�س املال والدين املح�سنة لإعادة متويل املديونية التقليدية القائمة واحل�صول على �أموال جديدة.
�سي�ؤدي هذا �إىل �أ�سعار فائدة خمف�ضة و�شروط �أف�ضل و�شطب الر�سوم املتبقية غري القابلة للإطفاء من التمويالت ال�سابقة.
فيما يخت�ص بالقيمة ،ف�إن �أف�ضل معيار يف هذا القطاع هو قيمة امل�ؤ�س�سة التي تعترب فيها الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب
والإهالك والإطفاء رقما هاما.
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�إي�ضاح� :إيرادات الربع الثالث لعام  2013تت�ضمن مبلغ  2.5مليون ر.ع وت�ضمن ربح الت�شغيل �صايف �أرباح قدره  0.6مليون
ر.ع من بيع �سفن وهو بعد خ�صم خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة قدره  1.2مليون ر.ع ( 1مليون ر.ع يف الربع الثالث من
عام .)2014
ا�سرتاتيجية توباز تعمل بنجاح� .إن �أهم عامل للنجاح يف �صناعة �سفن الدعم البحري هو ر�أ�س املال القوي و قاعدة الديون
الالزمة خللق القيمة امل�ستدامة وهذا بال�ضبط ما فعلته توباز.
يف الربع الرابع من عام  2013طرحت توباز �سندات بقيمة  350مليون دوالر ت�ستحق بعد � 5سنوات .لقد �ساعدت طبيعة
ال�سندات غري القابلة للإطفاء ووفرت فائ�ض نقدي كبري يف توباز لال�ستخدام يف النمو اال�ستثماري .هذا النوع من ال�سندات
له ت�أثري �أكرب من حيث التكلفة يف العامني الأولني مقارنة بالدين التقليدي وهو ما يف�سر عدم احلركة بني ربح الت�شغيل
العايل والأرباح بعد ال�ضرائب ولكن على مدى � 5سنوات �ستكون هناك �إ�ضافة جوهرية يف الإيرادات ويف الأرباح قبل الفوائد
وال�ضرائب والإهالك والإطفاء ويف �أرباح الت�شغيل و الربح ال�صايف حيث �ستفوق النتائج تكلفة الفائدة الإ�ضافية لل�سندات.
من بني الفوائد الأخرى لل�سندات �أنها تعمل على تعزيز امليزانية والتي بدورها ت�ؤدي �إىل تكلفة متويل م�صريف �أقل ووفرت من
ناحية �أخرى �سمعة طيبة لتوباز يف الأ�سواق الغربية كما �أن معظم امل�ستثمرين يف ال�سندات يعتربون من امل�ستثمرين املحتملني
عند طرح ال�شركة لالكتتاب العام.
من املثري لالهتمام �أن �سندات توباز تتداول ب�أ�سعار �أعلى بكثري من �سعر الإ�صدار مما يدل على تقدير حملة ال�سندات لدقة
املعايري املطبقة من قبل ال�شركة و�أن �أداء الإدارة يف م�ستوى �أو فوق تطلعاتهم� .شروط ال�سندات تتيح لل�شركة طلب �أموال
�إ�ضافية وعلى الرغم من �أنه لي�ست هناك نية للقيام بذلك يف الوقت احلا�ضر �إال �أنه ميكن احل�صول على الأموال اجلديدة
ب�أ�سعار فائدة منخف�ضة (�سي  )%20-وتعترب هذه �أي�ضا داللة على �إعادة متويل ال�سندات م�ستقبال وفقا لظروف ال�سوق.
ت�ستمر ال�سندات واال�ستدانة التقليدية من البنوك عادة حوايل � 8 – 5سنوات ويف ال�شركات التي يكون فيها عمر الأ�صول 30
�سنة تتم �إعادة التمويل بانتظام يف �سياق العمل االعتيادي لل�شركة ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إىل التقدير الذي يحظى به
منوذج عمل ال�شركة .يف حني �أنه من املهم جدا تعزيز الكفاءة �إال �أن هذا �سيوفر ن�سبة زيادة مئوية �ضئيلة وحمدودة يف ربح
الت�شغيل فهي تعمل على حت�سني نوعية الربح ولكن الكم والنمو امل�ضطرد يت�أتى فقط من اال�ستثمار والتو�سع امل�ستمر يف �أ�سطول
توباز ولذلك ف�إن �إعادة متويل ال�سندات و الدين التقليدي �سيكون هو املعيار ال�ستمرارية منو ال�شركة.
�إن �أهم جزء يف ا�سرتاتيجيتنا ل�سوق ر�أ�س املال هو جذب �أموال امل�ؤ�س�سات للح�صول على ح�صة من �أ�سهم الأقلية يف ال�شركة.
بعد التعامل مع اال�ستثمار اخلا�ص و�صناديق الأموال ال�سيادية ،اختارت توباز بنك �ستاندرد ت�شارترد لال�ستثمار اخلا�ص الذي
ا�ستثمرمبلغ  75مليون دوالر يف توباز للح�صول على ح�صة قدرها  %9.8يف ال�شركة بتقييم قدره  700مليون دوالر وقد مت �إكمال
الإغالق املايل للمعاملة م�ؤخرا .لدى �ستاندرد ت�شارترد لال�ستثمار اخلا�ص �شهية كبرية لال�ستثمار وهناك ترتيبات غري ملزمة
حل�صة �إ�ضافية مببلغ  100مليون دوالر �إذا رغبوا يف ذلك .معايري العناية الواجبة التي طبقها �ستاندرد ت�شارترد لال�ستثمار
اخلا�ص دليل �آخر على الثقة يف تنظيم و�إدارة توباز عقب العناية الواجبة التي قاموا بها لل�سندات يف عام  2013يف �أ�سواق
اململكة املتحدة و الواليات املتحدة الأمريكية.
�شروط ا�ستثمار �ستاندرد ت�شارترد لال�ستثمار اخلا�ص تت�ضمن حدا �أدنى من العائدات مبعدل  %12يف ال�سنة ،مع احلق ولكن
لي�س االلزام لل�شركة لإعادة �شراء احل�صة البالغ قدرها  %9.8مع حد �أدنى من الربح قدره  %12ل�ستاندرد ت�شارترد لال�ستثمار
اخلا�ص بعد � 3سنوات ما مل ي�سبق ذلك حالة بيع .جميع ا�ستثمارات توباز اجلديدة تدر عائدات تتجاوز  %12وبالتايل ف�إن
احلد الأدين امل�ستهدف يقع �ضمن ر�ؤية و�إمكانيات ال�شركة� .إذا مل ت�ش�أ توباز �إعادة �شراء الأ�سهم يجوز ل�ستاندرد ت�شارترد
اال�ستثمار اخلا�ص بيعها لطرف �آخر .يتعني على توباز دفع الفرق يف التقييم �إذا كان البيع للطرف الآخر �أقل من ا�ستثمار
�ستاندرد ت�شارترد.
�إن وجود �ستاندرد ت�شارترد لال�ستثمار اخلا�ص يف جمل�س �إدارة توباز ي�ضفي مزيدا من اليقظة امل�ستقلة واخلربة الوا�سعة
عندما تقرر توباز الإدراج من خالل طرح عام �أويل يف �سوق عاملي رئي�سي �أو عرب �أي �آلية �آخرى بالإ�ضافة �إىل �سمعتهم الكبرية
و �شبكاتهم العاملية التي تتوفر الآن لتوباز.
على �ضوء النجاح املتوقع للعديد من الإجراءات التي اتخذتها ال�شركة ،قامت توباز بالتعاقد مع بو�سطن كون�سلتينج جروب

الإيرادات
ربح الت�شغيل
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الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
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�إي�ضاح� :أرباح الت�شغيل للربع الثالث من عام  2013هي بعد خ�صم خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة قدره  3.1مليون ر.ع.

نحن �أي�ضا من�ضي قدما يف ا�سرتاتيجيتنا اخلا�صة مبجموعة العقود واخلدمات ونحن واثقون من م�ضاعفة حجم ال�شركة يف
الأ�سواق العمانية خالل العامني �أو الثالثة القادمة بالإ�ضافة �إىل تو�سعنا جغرافيا خارج البالد.
كما �أو�ضحنا يف تقاريرنا ال�سابقة ،ف�إن عام � 2014سيكون �أقل من عام  2013من حيث الأداء ويعزى هذا �إىل حتملنا لت�أثري
التكلفة العالية يف �سوقنا املحلي بعُمان بالإ�ضافة �إىل توقف العمليات يف �أفغان�ستان ودمج عقد تنمية نفط عمان يف عقد واحد
يدار من قبل �آخرين وفقدان عقد خدمات التموين لطالب جامعة ال�سلطان قابو�س يف عام  .2013هذه الت�أثريات الميكن
تخفيفها يف ليلة و�ضحاها ولكننا بد�أنا يف عام  2014بتحقيق بع�ض املكا�سب يف الرعاية ال�صحية وبع�ض القطاعات الأخرى.
يف دورات املناق�صات املتعاقبة ح�صلت ال�شركة على عقود بقيمة �إجمالية قدرها  49.28مليون ر.ع ( 128مليون دوالر
�أمريكي) .متثل هذه العقود �إيرادات �سنوية قدرها  17.09مليون ر.ع ( 44مليون دوالر �أمريكي) منها  8.21مليون دوالر
�أمريكي يف ال�سنة كعمل جديد.
م�شاريعنا اال�ستثمارية لل�سكن الدائم للمقاولني بالدقم والتو�سعات يف قرن علم ت�سري قدما من حيث الوقت والتكلفة .هذه
امل�شاريع تعزز �إمكانية جمموعة خدمات العقود مل�ضاعفة حجم �أعمالها يف عمان حيث تبلغ ح�صتها  %65من �سوق ال�سكن
الدائم للمقاولني و�أكرث من  %40من �سوق خدمات العقود.
يعترب م�شروع ال�سكن الدائم (� 17.000سرير) بالدقم �أكرب ا�ستثمار لل�شركة حتى الآن بقيمة  75مليون ر.ع ( 195مليون دوالر
�أمريكي) للمرحلة احلالية قيد الإن�شاء وحتظى الدقم باهتمام كبري من قبل احلكومة يف برنامج ا�ستثمارات البنى التحتية
لتنويع االقت�صاد .تقع الدقم على حافة املحيط الهندي و�ستكون مركزا لوج�ستيا ا�سرتاتيجيا وملتقى للطرق البحرية والربية
واجلوية وال�سكك احلديدية .م�شروع ال�سكن الدائم بالدقم يوفر معايري عالية ل�سكن العمال ب�أ�سعار تناف�سية و�سيمكن امل�شاريع
الكبرية كم�شروع م�صفاة الدقم للم�ضي قدما بالإ�ضافة �إىل دعم منو ال�صناعات حول امليناء وت�سهيالت احلو�ض اجلاف وتتبو�أ
النه�ضة للخدمات موقعا متميزا يف هذا ال�سوق بف�ضل خرباتها املتمثلة يف م�شاريع البناء والتملك والت�شغيل وتوفري اخلدمات
ال�شاملة والإدارة املتكاملة للمرافق.
بف�ضل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و �شركة تنمية نفط عمان و�شركة النه�ضة للخدمات ،احتلت عمان الريادة يف
كيفية االهتمام با�صحاب الياقات الزرقاء من حيث توفري املرافق املمتازة والطعام اجليد والرعاية االجتماعية وال�صحية
ب�أ�سعار ت�ضاهي تكلفة املرافق امل�ؤقتة غري اجليدة يف بع�ض الأ�سواق.
لقد متكنا من ت�صدير كل هذه الإمكانيات التناف�سية العاملية وتقوم ا�سرتاتيجيتنا على تعزيز تواجدنا العاملي من خالل التو�سع
اجلغرايف بفتح مكاتب جديدة لأ�سواق الإمارات العربية املتحدة بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص موارد �إ�ضافية للرتكيز على تطوير
الأعمال يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و �إفريقيا� .شركتنا بالفعل �أكرب مزود خلدمات التموين البحري للحفارات يف اجلزء
الرنويجي من بحر ال�شمال ولدينا ح�ضور �صغري لكنه متزايد يف �أجنوال  .لقد تناف�سنا بنجاح مع العبني عامليني يف الفوز بعقود
كبرية و تنفيذها بنجاح و�أمان وربحية يف مناطق النزاعات ولقد �آن الأوان لال�ستفادة من جناحنا يف عمان لزيادة حجم
عملياتنا يف اخلارج.

قائمة املركز املايل املوحدة غري املدققة
كما يف � 30سبتمرب 2014م
2013م
2014م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
الأ�صول غري املتداولة
455.258
568.457
ممتلكات و�آالت ومعدات
33.513
31.952
الأ�صول غري امللمو�سة
�أ�صول �أخرى غري متداولة
6.971
2.805
495.742
603.214
147.527
130.643
الأ�صول املتداولة
107.250
104.866
االلتزامات املتداولة
40.277
25.777
�صايف الأ�صول املتداولة
االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض لأجل و�سندات ممتازة ،با�ستثناء
271.772
345.060
امل�ستحقة حاليا
38.874
38.948
�سندات قابلة للتحويل الإلزامي لأ�سهم
م�ستحقات غري جارية ومقدمات
12.854
9.289
323.500
393.297
212.519
235.694
�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني
28.209
28.209
ر�أ�س املال
()1.704
()1.704
�أ�سهم خزانة
19.496
19.496
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
10.530
9.603
احتياطي قانوين
11.429
17.143
احتياطي قر�ض ثانوي
110.914
112.517
�أرباح حمتجزة
احتياطيات �أخرى
()243
120
178.631
185.384
حقوق �أقلية غري م�سيطرة
33,888
50.310
212.519
235.694
جمموع حقوق امل�ساهمني

العمليات الموقوفة

ماليني الرياالت

ماليني الدوالرات الأمريكية

الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2014م 2013م 2014م 2013م
هند�سة النفط والغاز -بيعت يف الربع
12.2
4.7
الثالث من عام 2013
التعليم والتدريب (املعهد الوطني للتدريب
2.1
0.8
�ش م م) – بيع يف الربع الرابع من عام - 2013
جمموعة الإعالم – بيعت يف الربع
0.5
4.7
0.2
1.8
الأول من عام 2014
()5.7( )0.3( )2.2( )0.1
�أن�شطة �أخرى متوقفة
9.1
4.4
3.5
1.7
الإجمايل

عام  2014هو �أول عام كامل حتت فريق القيادة اجلديدة يف ق�سم الهند�سة البحرية وقد حققوا حتوال ناجحا ومربحا لن�شاط
�إ�صالح ال�سفن وخف�ضوا خ�سائر بناء ال�سفن بدرجة كبرية �إىل احلد الذي نتوقع فيه خ�سائر قليلة �أو معدومة يف ق�سم الهند�سة
البحرية هذا العام .نتوقع انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات مببلغ  1مليون دوالر �أمريكي نتيجة لبيع �أ�صول من عقد متوقف
ولكن هذا ال ينبغي �أن يحجب االنتعا�ش الإيجابي الوا�ضح لل�شركة وا�ستعدادها للم�شروع امل�شرتك الذي �سيكون مبثابة متهيد
خلروجنا من العمل بطريقة تعود بالنفع على عمالئنا و�شركائنا و م�ساهمينا.
النظرة المستقبلية
تعمل �شركتنا يف اقت�صاديات النفط والغاز وعمالئنا يف الغالب من قطاع النفط والغاز ولذلك اعتقد �أنه من املنا�سب �أن
�أعلق على االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار النفط والت�أثريات املحتملة على �أعمالنا .عموما ،نت�صور ا�ستقرارا م�ستمرا يف �أ�سواقنا
الرئي�سية مع تنامي الفر�ص مل�شاريعنا وعرو�ض خدماتنا امل�ستدامة.
ن�ست�صحب وجهة نظر حمللو الأ�سواق التي تقول �أنه حتى يف �سيناريو �ضعف الطلب وا�ستدامة م�ستويات العر�ض ،ف�إن احلد
الأدنى املحتمل لأ�سعار النفط على املدى الطويل �سيكون يف امل�ستويات احلالية .هذا ال يعني �أن الأ�سعار لن تنخف�ض �أكرث يف
امل�ستقبل القريب ،لكنها ت�شري �إىل �أننا ال نرى عودة للأ�سعار التاريخية املتدنية غري امل�ستقرة.
ب�أ�سعار النفط احلالية تعاين البلدان التي نعمل فيها من العجز املايل �أو �أنها قريبة من نقطة التعادل وقد ي�ؤدي هذا �إىل خف�ض
اال�ستثمار يف امل�شاريع والبنى التحتية من قبل احلكومات و منتجي النفط .على الرغم من ذلك ،ال نت�صور تباط�ؤ ًا يف امل�شاريع
ذات الأهمية الوطنية كحقل النفط اجلديد يف �أعماق البحار وم�شاريع توتال �أب�شرون وبريتي�ش برتوليوم يف �شاه دينيز  2يف
�أذربيجان �أو م�شروع الغاز املحكم ومبادرات اال�ستخال�ص املعزز للنفط من قبل �شركة تنمية نفط عمان.
يف �سلطنة عمان نتوقع ا�ستمرار االلتزام مب�شاريع البنى التحتية التي تقود مبادرات تنويع االقت�صاد و تعزيز الإمكانات اللوج�ستية للبالد
مبا يف ذلك الدقم وامل�شروع امل�شرتك خلطوط ال�سكك احلديدية لدول جمل�س التعاون اخلليجي و حت�سني الطرق واملوانئ واملطارات.
عموما ،يجب �أن نتذكر كيف كان �أداء �شركاتنا جيدا حتى يف �أ�سو�أ حاالت الركود العاملي .لقد متكنت �سفننا الآمنة واملتطورة
من البقاء على �سطح املاء طوال الوقت و يعزى هذا جزئيا �إىل �أننا نعمل ب�صورة �أ�سا�سية يف مرحلة التطوير والإنتاج من الدورة
النفطية – املناطق التي تتطلب ت�شغيل بن�سبة  %100بغ�ض النظر عن حجم الإنتاج �أو تذبذب �أ�سعار النفط .لدى توباز �أي�ضا
عقود م�ستقرة طويلة الأجل يف مناطق الت�شغيل الداخلية واملتطورة يف بحر قزوين .لدى جمموعة اخلدمات والعقود نف�س العقود
الطويلة الأجل والفوائد املتمثلة يف مباين ال�سكن الدائمة للمقاولني ولكنها �أي�ضا لها منوذج يكت�سب زخما كلما رغب العمالء يف
اجلودة واحللول االقت�صادية املنا�سبة من مزود خدمة واحد ولدينا �سجل حافل بالإجنازات.
�إن التاريخ عبارة عن تراكم للذكريات ،جيدة كانت �أم �سيئة -ولكن القيمة تكمن يف امل�ستقبل.
شكر وتقدير
�إنه ملن دواعي فخرنا 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 والتربيكات مبنا�سبة العيد الوطني الرابع والأربعني حتت قيادته الر�شيدة .ويف هذا
الإطار ن�شارك البالد فرحتها التلقائية عقب �سماعهم للكلمة ال�سامية التي �أذيعت م�ؤخرا ونتمنى جلاللته عاجل ال�شفاء ونتطلع
ال�ستقباله يف البالد �سليما معافى.

�سمري ج فان�سي
رئي�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخــل املوحدة غري املدققة
كما يف � 30سبتمرب 2014م
2014م
ب�آالف الرياالت
العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات
182.197
م�صروفات الت�شغيل
()120.022
()18.330
م�صروفات �إدارية *
ربح الت�شغيل
43.845
�صايف تكلفة التمويل
()21.215
�إهالك
()23
�أرباح بيع �سندات قابلة للتحويل �إلزاما
الربح قبل �ضريبة الدخل
22.607
�ضريبة الدخل
()7.192
�صايف ربح ال�سنة من العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة 15.415
الربح خالل الفرتة من العمليات غري امل�ستمرة ** 1.698
ربح الفرتة
17.113
�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
11.640
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
5.473
17.113

2013م
ب�آالف الرياالت
181.415
()125.786
()19.723
35.906
()16.038
()23
731
20.576
()6.840
13.736
3.493
17.229
12.383
4.846
17.229

مالحظات:

* امل�صاريف الإدارية خالل عام  2014تت�ضمن خم�ص�ص ملرة واحدة للم�ستحقات قدرها  1مليون ر.ع ( 4.3مليون ر.ع يف عام )2013
** الربح من العمليات غري امل�ستمرة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب  2014يت�ضمن ربحا قدره  1.8مليون ر.ع من بيع جمموعة الإعالم
ويف عام  2013ت�ضمنت ربحا قدره  3.9مليون ر.ع من بيع ق�سم توباز للنفط و الغاز (جزء من الق�سم الهند�سي).

ملحوظة:
� -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�شركةwww.renaissance-oman.com :

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