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ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ٢٠١٣
الأفا�ضل امل�ساهمني الكرام ..
ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاتة
بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن �أقدم لكم القوائم املالية املدققة ل�شركة النه�ضة للخدمات �ش م ع ع لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
يف عام  2013قمنا بالعديد من الأعمال من بينها �إعداد نظام م�ستقل لإدارة توباز ،تامني اال�ستقالل املايل لتوباز
من خالل طرح �سندات يف الأ�سواق املالية العاملية ،تفعيل الأ�صول املتعرثة ،اال�ستثمار يف �سفن جديدة لتوباز� ،إعداد
اخلطط و الت�صاميم لإن�شاء وحدات �سكنية دائمة يف الدقم ل�شركة النه�ضة خلدمات العقود ،بيع ن�شاط هند�سة النفط
و الغاز و معهد التدريب الوطني ل�شركات مرموقة مدرجة يف م�ؤ�شر فاينان�شيال تاميز ،تعيني قيادات جديدة ،تطوير
ا�سرتاتيجيات اخلروج لأعمال الهند�سة البحرية و اال�ستمرار يف الفوز بعقود جديدة وفر�ص عمل للنمو يف كل الأن�شطة
امل�ستمرة .هذه هي النتائج املرتتبة على الأعمال التي �أ�شرت �إليها يف تقرير عام  2012عندما ذكرنا “�أن عام 2013
�سيكون عام تقوية و تعزيز لأو�ضاع ال�شركة” .ا�ستلزم ذلك التعزيز التحوط لكل التطورات املتوقعة وو�ضع املخ�ص�صات
ال�شاملة .لقد انتهت فرتة التعزيز و التقوية امل�شار �إليها و نحن الآن قادرون على الرتكيز على �أعمالنا الأ�سا�سية.
يف عام  2014راعينا يف هيكل ال�شركة كيفية حتقيق النمو و التنمية امل�ستدامة لل�سنوات املقبلة مما يوفر لنا من�صة
انطالق لتقدمي خدمات متميزة لعمالئنا وقيمة م�ستمرة مل�ساهمي ال�شركة.

االستقاللية المالية لتوباز
يف الربع الثالث من عام � ،2013أعلنا �أن توباز للمالحة قد جنحت يف ت�سعري طرح �أول �سندات ممتازة لها بقيمة
 350مليون دوالر ت�ستحق يف عام  ،2018علما ب�أن الطلب جتاوز حد االكتتاب بـ  2.5بليون دوالر �أمريكي� .سيتم
ا�ستخدام العائدات يف �إعادة متويل بع�ض الديون البنكية ،الإنفاق الر�أ�سمايل وزيادة ال�سيولة يف امليزانية .ويف هذا
الإطار مت ت�صنيف توباز بنجاح من قبل �ستاندرد �آند بور و موديز مم يدل على �أن لدى توباز الإن�ضباط املايل الذي
تتطلبه �أف�ضل املمار�سات العاملية.
�إن �أهمية جناح هذه املبادرة يكمن يف الت�أ�سي�س ال�ستقاللية توباز بحيث ال تعتمد على التمويل املبا�شر لنموها من
ال�شركة الأم مما يعني امكانية احتفاظ النه�ضة خلدمات العقود بالنقد لتنمية ا�ستثماراتها يف ظل الفر�ص املتزايدة.
�إن عملية العناية الواجبة و التدقيق من قبل امل�ستثمرين ل�سندات توباز يف الأ�سواق املالية العاملية يف �أوربا و ال�شرق
الأو�سط و الواليات املتحدة الأمريكية لدليل على مكانة توباز من حيث التنظيم و الإدارة و �أقوى دليل على �أن توباز
على �أهبة اال�ستعداد للطرح الأويل يف �أي �سوق مالية.
من الوا�ضح �أن تلك الأ�سواق املالية تقدر منوذج عمل توباز التجاري وفريق �إدارتها مبا يف ذلك نقاط القوة
االئتمانية الرئي�سية مثل هوام�ش �أرباح الت�شغيل امل�ستقرة و املعافاة والعقود املرتاكمة البالغ قدرها  1بليون دوالر
�أمريكي و مرونة العقود ق�صرية الأجل �إىل جانب �سجلنا الت�شغيلي املمتاز ال �سيما على �صعيد الأمن و ال�سالمة مع
العديد من العمالء العاملني يف جمال النفط و الغاز.

توزيعات األرباح
�أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتوزيع �أرباح نقدية مل�ساهمي ال�شركة مبا يعادل  %10وهي خا�ضعة العتماد اجلمعية مجموعة واحدة – شركتان
العامة مل�ساهمي ال�شركة.
لقد �أطلقنا على هذه املبادرات ا�سم “ ا�سرتاتيجية جمموعة واحدة – �شركتان” و يق�صد باملجموعة �شركة النه�ضة
للخدمات �ش م ع ع ولكننا �سنعمل على ت�شغيل و تطوير ال�شركتني بطريقتني خمتلفتني :توباز ك�شركة جاهزة للطرح
التغييرات في البيانات المالية األولية
الأويل العام ك�شركة عامة تدار من خالل عملنا يف جمل�س الإدارة الفرعي و جلانه ،جمموعة النه�ضة خلدمات
حدث تغيري يف �شيئني:
العقود باعتبارها ال�شركة الرئي�سية اململوكة بالكامل للنه�ضة للخدمات �ش م ع ع.
�أوال ،منذ �أن �أعلنا عن النتائج الأولية قام �أحد العمالء ب�إلغاء عقد يف ن�شاط الهند�سة البحرية حيث قام العميل توباز
بالكتابة �إىل ال�شركة بهدف الو�صول �إىل ت�سوية ودية حول املو�ضوع .من �سيا�ساتنا يف مثل هذه احلاالت القيام بو�ضع
خم�ص�صات كاملة حت�سبا للنتائج املحتملة كما �أن الإدارة وامل�ست�شارين القانونيني امل�ستقلني لعلى ثقة تامة ب�أن و�ضع
مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
ال�شركة �سليم متام.
2012 2013
2012 2013
309.1
119.0
ثانيا ،نحن م�ستمرون يف ا�سرتاتيجيتنا املبنية على الرتكيز على �أن�شطتنا الأ�سا�سية :توباز – �شركة �أ�سطول �سفن الدخل
377.9
145.5
الدعم البحري؛ جمموعة النه�ضة خلدمات العقود – ن�شاط �إدارة الت�سهيالت وخدمات العقود و يتطلب منا هذا
87.3
33.6
اال�ستمرار يف �سيا�سة دعم ا�ستثماراتنا يف �أن�شطتنا امل�ستمرة الأخرى ويف نف�س الوقت اتباع ا�سرتاتيجية �أخرى ربح الت�شغيل
107.5
41.4
ترمي �إىل التخل�ص من تلك ال�شركات عندما يحني الوقت املنا�سب يف امل�ستقبل و �سنقوم بذلك مع امل�شرتي املنا�سب مالحظات:
�آخذين يف االعتبار م�صلحة ال�شركة ،عمالئنا� ،شركائنا و موظفينا .يف �ضوء جناحنا يف بيع بع�ض ا�ستثماراتنا يف  -1ربح الت�شغيل لعام  2013يت�ضمن �صايف �أرباح قدرها � 570ألف من بيع �سفن و خم�ص�ص ملرة واحدة قدره
 1.8مليون ريال.
عام  2013و العديد من املبادرات املدرجة قيد النظر يف عام  ،2014نحن الآن ب�صدد ت�صنيف كل الأعمال الأخرى
 -2ربح الت�شغيل لعام  2012مت ح�سابه بعد خ�صم خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة قدره  0.6مليون ريال و
ك�أعمال غري م�ستمرة.
خم�ص�ص النخفا�ض قيمة �سفينة قدره  0.9مليون ريال.
ولقد مت عك�س هذه التطورات يف البيانات املالية املدققة لل�شركة .تختلف البيانات النهائية عن النتائج الأولية نظرا
لتو�صية جمل�س الإدارة ب�إعادة ت�صنيف الأن�شطة غري امل�ستمرة عالوة على خم�ص�صات �إ�ضافية قدرها  3.3مليون خالل عام  2013حققت توباز �سجال رائعا دون حوادث فيما يتعلق بالأمن وال�سالمة وي�سرنا �أن نتقدم بالتهنئة
لفريق توباز لهذه النتائج الباهرة.
ريال ( 8.6مليون دوالر �أمريكي) حتوطا �ضد النتائج املحتملة وحماية مل�صالح ال�شركة.
لقد حققت توباز تقدما يف �أدائها املايل بكل املقايي�س حيث ارتفع الدخل �إىل  %22عما كان عليه يف عام  2012كما
األداء المالي
ارتفع ربح الت�شغيل �إىل .%23
الأداء املايل خالل عام  2013يعك�س نتائج مبادراتنا التعزيزية.
يت�ضمن حت�سن الأداء منوا جديدا بالإ�ضافة �إىل حت�سن �أداء العديد من الأ�صول املتعرثة مبا يف ذلك اخلروج من
مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
عقود غري مربحة يف الربازيل ولكن هذا ال يعني �أننا لن نعاود دخول �أ�سواق الربازيل مرة �أخرى بل �أننا يف الوقت
احلا�ضر نتجاوب مع الفر�ص والطلب املتزايد يف ا�سواقنا الرئي�سية يف اخلليج العربي و بحر قزوين و زيادة ح�ضورنا
2012 2013
2012 2013
يف �سواحل غرب افريقيا املنتجة للنفط.
العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
لقد ا�ستثمرت ال�شركة  280مليون دوالر امريكي يف �أ�صول �أ�سا�سية و �ستظهر فوائد هذه اال�ستثمارات يف عام .2014
الإيرادات

221.1
71.5
46.3
18.0

621.6
190.1
125.5
40.5

574.3
185.7
120.3
46.8

239.3
الأرباح قبل خ�صم الفوائد
73.2
وال�ضرائب والإهالك والإطفاء
�أرباح الت�شغيل
48.3
ال�ضرائب
خ�صم
بعد
�صايف الربح
15.6
من العمليات امل�ستمرة
العمليات غري امل�ستمرة
العمليات
الربح(/اخل�سارة) من
()14.9
3.2
غري امل�ستمرة
ال�سنة
�صايف �أرباح
3.1
18.8

2012

2013

2012

مجموعة النهضة لخدمات العقود

مليون ريال
2012 2013

2013

خم�ص�صات م�ستحقات ملرة واحدة ()5.3
خم�ص�ص النخفا�ض قيمة �سفينة
�صايف الدخل املتعلق ببيع �شركة تابعة -
�صايف اخل�سارة يف ا�ستثمارات اخرى ()0.9
الإجمايل
()6.2
الربح/اخل�سارة من العمليات غري امل�ستمرة كما يلي:

()0.6
()0.9
1.1
()0.4

مليون ريال
2012
2013

()13.8
()2.3
()16.1

مليون دوالر �أمريكي
2012
2013

�أن�شطة هند�سة النفط و الغاز التي مت بيعها
الربح (/اخل�سارة) للفرتة
عائدات بيع
التعليم و التدريب
(بيع معهد التدريب الوطني)
2.9
1.1
ربح الفرتة
2.6
1.0
عائدات البيع
9.9
3.8
()8.9
()3.4
�أن�شطة غري م�ستمرة �أخرى
()16.4
()6.3
()38.7
()14.9
8.3
3.2
الإجمايل
نظام إدارة توباز
ك�شركة م�ساهمة عامة ،لدى النه�ضة جمل�س �إدارة و جلان منبثقة عنه كلجنة التدقيق الداخلي و غريها من املهام
ل�ضمان ح�سن تنظيم ال�شركة و نحن ملتزمون بال�شفافية و امل�سئولية و املحا�سبية.
يف عام  2013قامت توباز بت�شكيل جمل�س و جلان جديدة ت�ؤدي مهامها �إىل حني تعيينها ر�سميا ،علما ب�أن رئي�س
جمل�س �إدارة النه�ضة و الرئي�س التنفيذي للنه�ضة هم �أع�ضاء يف جمل�س ادارة توباز كما �أن �أحد �أع�ضاء جمل�س
�إدارة النه�ضة هو ع�ضو و الرئي�س التنفيذي للنه�ضة هم �أع�ضاء يف جلنة توباز للتعوي�ضات و املكاف�آت بينما يقوم
الرئي�س املايل ملجموعة النه�ضة بح�ضور اجتماعات جمل�س �إدارة توباز بالإ�ضافة �إىل اجتماعات جلنة التدقيق
كممثل للمالك.
نعتزم �أي�ضا �أن يقوم جمل�س �إدارة توباز بتعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة م�ستقلني و غري تنفيذيني من كفاءات ومهنيني
ذوي خربة يف نف�س القطاع و ذلك خالل هذا العام ولقد قمنا فعال بتعيني �أول ع�ضو م�ستقل يف جمل�س �إدارة توباز
و هو �أي�ضا ع�ضو م�ستقل كرئي�س للجنة التدقيق يف توباز و ع�ضو يف جلنة توباز للتعوي�ضات واملكاف�آت.
�إن ال�سبب املبا�شر وراء هذه املبادرة هو عزمنا على الرتكيز يف جميع الأن�شطة وفقا �أف�ضل الأ�س�س التنظيمية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أو�ضحنا عزمنا على النظر يف �إدراج توباز يف �أحد �أ�سواق املال الرئي�سية كبور�صة لندن
و بذلك ف�إن الطرح الأويل العام هو �أحد اخليارات قيد النظر يف امل�ستقبل املنظور كو�سيلة للح�صول علي قيمة يف
كربيات الأ�سواق املالية بغية الو�صول �إىل موارد ر�أ�سمالية كبرية.
لقد قمنا بتعيني رئي�س تنفيذي جديد لتوباز يف عام  2012حيث قام بدوره بت�شكيل فريق �إدارة متكامل بالإ�ضافة
�إىل تعيني رئي�س مايل وعليه ف�إن توباز متتلك املقدرة و القيادة للعمل ك�شركة م�ستقلة �ضمن املجموعة حتت �إ�شراف
جمل�س �إدارة توباز مما يعني �أن توباز الآن قادرة على العمل ك�شركة عامة م�ستقلة بينما حتتفظ يف نف�س الوقت
بتغطية وحماية و دعم و �إ�شراف جمل�س �إدارة النه�ضة.
و ن�شري هنا �إىل �أن الهيكلة اجلديدة تعمل ب�صورة جيدة.
1.0
3.7

()12.6
-

2.6
9.6

()32.7
-

245.5
25.2

266.8
42.9

األعمال األخرى
يف عام� 2013أعلنا عن بيع بع�ض الأن�شطة من بينها ن�شاط هند�سة النفط و الغاز الذي مت اال�ستحواذ عليه من
قبل �شركة انرت�سريف باململكة املتحدة ،معهد التدريب الوطني الذي ا�شرتته �شركة بابكوك وهي �أي�ضا من اململكة
املتحدة و يف هذا ال�صدد نود �أن نعرب عن �شكرنا جلميع العاملني يف تلك امل�ؤ�س�سات ملا �أدوة من خدمات �أ�سهمت يف
�إ�ضافة قيمة لهذه امل�ؤ�س�سات حتت �إ�شرافنا ونعتقد �أن امل�ؤ�س�سات �ستنمو و تزدهر يف ظل مالكها اجلدد وهي مدعاة
للفخر بالن�سبة لنا لقيام مثل هذه ال�شركات ذائعة ال�صيت بتثمني جودة �أعمالنا و العاملني لدينا.
ما زالت �أعمال الهند�سة البحرية يف مرحلة حتول حيث قمنا بتعيني ع�ضو منتدب جديد لديه خربات وا�سعة يف هذا
املجال ويف املنطقة ككل و نعتقد �أن ن�شاط �إ�صال ح ال�سفن لديه فر�ص للتح�سن خالل عام  2014كما �أن ن�شاط بناء
القوارب م�ستمر يف العمل وفقا للعقود القائمة .يف ظل التكهنات الإيجابية لل�شركة يف ا�ستطاعتنا الآن النظر يف
احتماالت اخلروج من هذا الن�شاط يف وقت الحق.
لدى ال�شركة ا�ستثمار يف �شركة زميلة وهي �شركة دبي واير جروب .لقد قررنا بيع  %100من ح�صتنا يف دبي واير
جروب و �أبرمنا اتفاقية �شراء �أ�سهم مع امل�ساهم امل�ؤ�س�س لدبي واير جروب ولكن للأ�سف �شريكنا تويف فج�أة قبل
�إكمال �سداد حتويل الأ�سهم و على الرغم من �أن ال�شركة �ستبذل كل اجلهود املمكنة ال�سرتداد املبالغ امل�ستحقة �إال
�أننا و ك�إجراء حكيم قمنا ب�شطب كامل القيمة الدفرتية لهذا اال�ستثمار والبالغ قدرها  1.6مليون ريال.
ن�شاط و�سائل الإعالم و االت�صاالت ما زال مربحا و تخلو ميزانيته من الديون و يعمل على تطوير مركز ربح جديد
مع تد�شني بيزن�س ويك التابعة لبلومبريج ميدل �إي�ست ومقرها يف الإمارات العربية املتحدة ولدينا خطط قيد النظر
مع العديد من اجلهات الراغبة يف بيع ن�شاط و�سائل الإعالم.
املعهد الوطني لل�ضيافة �ش م ع ع عاد �إىل نقطة التعادل يف عام  2013و ا�ستمراره يف احل�صول على االعرتاف
و التقدير خلدماته الراقية يف جمال التدريب يف قطاعى ال�ضيافة و ال�سياحة .من خالل متثيلنا يف جمل�س �إدارة
املعهد الوطني لل�ضيافة ،نعمل مع زمالئنا و بع�ض امل�ستثمرين على �إلغاء �إدراج ال�شركة يف البور�صة ا�ستعدادا
لإعادة اال�ستثمار يف ال�شركة واحتمال بيع ح�صتنا يف ال�شركة.
�ست�ستمر هذه ال�شركات يف حتقيق الأرباح و اخل�سائر ك�شركات غري م�ستمرة على الرغم من اعتقادنا ب�أن نتائج البيع
لن يكون لها ت�أثري على الأقل يف عام .2014
�ستمكننا هذه املبادرات من �ضمان ا�ستمرار �إزدهار �أن�شطتنا غري امل�ستمرة يف الوقت الذي نقوم فيه بتنفيذ
ا�سرتاتيجيتنا املعروفة بـ “جمموعة واحدة – �شركتان”
هيكلة النمو
هيكلنا اجلديد يعتمد على الرتكيز على �أن�شطتنا الرئي�سية ولن نديل ببيانات تطلعية ولكننا نقول �أنه
با�ستطاعة �أ�صحاب امل�صلحة حتليل اال�ستثمارات التي متت يف عام  2013و �أداء اال�ستثمارات الرئي�سية
امل�ستمرة ليتمكنوا من توقع النمو يف عام � .2014إن التكلفة املبدئية للتمويل من ال�سندات قد ت�ؤدي �إىل
�إبطاء النمو لفرتة .هناك ت�أخر فيما بني توظيف الأموال وبدء عمليات الت�شغيل �سواء كان ذلك يف اال�ستثمار
يف �سفن جديدة لتوباز �أو امل�شروع ال�سكني بالدقم ملجموعة خدمات العقود بيد �أنه يجوز لأ�صحاب امل�صلحة
�أن يتوقعوا منوا جوهريا يف العائدات قبل الفوائد و ال�ضرائب و االهالك و الإطفاء ويف �أرباح الت�شغيل يف ظل
تطور الأداء خالل عام .2014
�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 ا�ستقرار و ازدهار عمان االقت�صادي ووترية منوها االجتماعي
و االقت�صادي يوفر الأ�سا�س الالزم ل�شركتنا لتنمو و تزدهر كم�ؤ�س�سة عاملية.

الدخل
ربح الت�شغيل
مالحظة:
�	-1أرباح الت�شغيل يف عام  2013مت ح�سابها بعد خ�صم خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة مببلغ  3.5مليون ريال.
()38.7
8.3
 -2عام  2012يت�ضمن مبلغ  1.8مليون ريال عبارة عن القيمة العادلة لبع�ض الأ�صول امل�ستلمة من عميل لت�سوية
8.1
48.8
مبالغ مطلوبة يف عملية بيع �شركة تابعة.
خ�صم
بعد
ح�سابها
مت
مالحظة :الأرباح قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء و ربح الت�شغيل
الفوائد وال�ضرائب والإهالك �أداء جمموعة خدمات العقود كان �أقل من العام املا�ضي ولكن كما �شرحت يف تقرير الربع الثالث �أن هذا يجب
خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة قدره  5.3مليون ريال كما �أن الأرباح قبل خ�صم
�أن ال يحجب حقيقة �أن عمليات الت�شغيل امل�ستمر ما زالت مربحة .من الأ�سباب الرئي�سية التى �أثرت على �أداء
والإطفاء مت ح�سابها بعد خ�سارة يف �إحدى اال�ستثمارات قدرها  0.9مليون ريال.
جمموعة خدمات العقود :املخ�ص�ص اال�ستثنائي ملرة واحدة للم�ستحقات و اال�ستيعاب امل�ؤقت الرتفاع تكاليف العمالة
لقد انتهجنا نهجا طموحا و حكيما يف و�ضع خم�ص�صات للم�ستحقات طويلة الأجل بينما نعمل يف نف�س الوقت على يف �سلطنة عمان.
ا�سرتداد هذه الديون وعندها �سنقوم بعك�س كل فائ�ض املخ�ص�صات يف ميزانية ال�شركة.
املخ�ص�صات الكبرية التي مت و�ضعها مقابل امل�ستحقات تتعلق بعميل يف ال�سكن الدائم للمقاولني (باك) يف
مناطق �سمري ج فان�سي
�صايف الربح من العمليات امل�ستمرة مت ح�سابه وفقا للخ�صومات التالية:
حقول النفط بعمان بالإ�ضافة �إىل عميلني يف غرب افريقيا و تبذل كل اجلهود الالزمة ال�سرتداد هذه امل�ستحقات و
رئي�س جمل�س الإدارة
�سنقوم بعك�س فائ�ض املخ�ص�صات �إذا توفقنا يف ذلك.
مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
()1.6
()2.3
2.9
()1.0

94.5
9.7

102.7
16.5

مليون دوالر �أمريكي
2012 2013

ا�ستوعبت ال�شركة تكاليف �إ�ضافية تعزى �إىل بع�ض الأهداف الوطنية يف �سلطنة عمان و هناك ت�أثري �إ�ضايف مببلغ
 0.5مليون ريال خالل ال�ستة �أ�شهر الأخرية من عام  .2013نتوقع يف عام  2014ت�أثريا �إ�ضافيا قدره  0.4مليون
ريال من م�ساهمات الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية املعدلة و �سيتم امت�صا�ص هذه الت�أثريات من خالل دورة
�إعادة املناق�صة.
نتائج هذه ال�سنة ت�أتي من دون عمليات الت�شغيل يف الإمارات العربية املتحدة وت�أتي يف �أعقاب العمليات ق�صرية
الأمد يف �أفغان�ستان و التي انتهت يف �سبتمرب.
�إذا نظرنا �إىل �أداء جمموعة خدمات العقود يف عام  2013يف �إطار مقدرة ال�شركة على امت�صا�ص جميع هذه
الت�أثريات ت�ساهم يف تو�ضيح مرونة النموذج التجاري ملجموعة خدمات العقود و الأداء القوي لعمليات الت�شغيل
امل�ستمرة.
من �أبرز مالمح ال�سنة تطوير و ت�صميم جممع �سكني يت�سع لـ � 16.000سرير يف املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم حيث اكتملت �أعمال الت�صاميم و تخ�ضع مناق�صات الأعمال املدنية وغريها للمراجعة و �ستبد�أ �أعمال
الت�شييد يف الربع الثاين و �سنمنح الفر�صة مل�ساهمة م�ستثمرين �آخرين من �صناديق التقاعد العمانية و امل�ستثمرين
املحليني يف منطقة الدقم و املنطقة الو�سطى ويف نف�س الوقت �أكد جمل�س املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم على
دعم �إ�شغال امل�شروع.
�إن �إعادة الهيكلة وفرت املزيد من الدعم من جمل�س �إدارة النه�ضة يف ظل توفر الكثري من الفر�ص الهامة يف ال�سوق
املحلي و يف اخلارج خالل الفرتة القادمة.

النتائج املالية املدققة
قائمة املركز املايل املجمعة كما يف  31دي�سمرب 2013
2012
2013
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
الأ�صول غري اجلارية
ممتلكات و �آالت و معدات
456.386
502.826
�أ�صول غري ملمو�سة
33.536
31.975
11.028
�أ�صول غري جارية �أخرى
5.468
500.950
540.269
الأ�صول اجلارية
االلتزامات اجلارية
�صايف الأ�صول اجلارية
االلتزامات غري اجلارية
قرو�ض لأجل
�سندات قابلة للتحويل الزاميا
دفعات و دائنيات غري جارية
�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
�سندات خزينة
�أرباح حمتجزة و احتياطيات
احلقوق غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امل�ساهمني

185.582
111.671
73.911

147.552
142.200
5.352

351.580
38.948
10.765
401.293

268.745
28.466
15.402
312.613

212.887

193.689

28.209
19.496
()1.704
130.430
176.431
36.456
212.887

28.209
19.496
()1.704
118٫948
164.949
28.740
193٫689

قائمة الدخل ال�شامل املجمعة
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
2013
ب�آالف الرياالت
العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات
239.263
م�صاريف الت�شغيل
()165.395
م�صاريف �إدارية
()25.606
ربح الت�شغيل
48.262
�صايف تكاليف التمويل
()23.115
اخل�سائر يف اال�ستثمارات
()857
�إطفاء الأ�صول غري امللمو�سة
()31
الربح قبل �ضريبة الدخل
24.259
�ضريبة الدخل
()8.684
امل�ستمرة
الت�شغيلية
العمليات
من
�صايف ربح ال�سنة
15.575
العمليات الت�شغيلية غري امل�ستمرة
الربح/اخل�سارة خالل
امل�ستمرةال�سنة من العمليات 3.205
الت�شغيلية غري
18.780

الربح يف ال�سنة
�صايف الربح املن�سوب �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
احلقوق غري امل�سيطرة

11.298
7.482
18.780

2012
ب�آالف الرياالت
221.123
()154.570
()20.242
46.311
()20.747
()345
()19
25.200
()7.178
18.022
()14.964
3.058
()1.377
4.435
3.058

مالحظة:
 -1النتائج املالية املدققة �سوف تخ�ضع ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة العادية
ال�سنوية املقرتح عقده يف  26مار�س .2014
 -2البيانات املالية املدققة �سوف يتم ت�سليمها ل�سوق م�سقط للأوراق املالية كما �سيتم توفريها �أي�ضا
على املوقع الإلكرتوين لل�شركة قبل �أ�سبوعني من تاريخ اجلمعية العامة العادية ال�سنوية.
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