تقرير رئيس مجلس
اإلدارة للربع األول 2017م
نظرة عامة:
نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أقدم لكم البيانات املالية غري املدققة ملجموعة النه�ضة
للخدمات �ش م ع ع للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2017م (الربع الأول).
مجموعة النهضة
عطف ًا على ما ذكرت يف التقرير ال�سنوي ل�سنة 2016م ،يجب علينا خو�ض حتدٍ �آخر يف
عام 2017م وذلك يف جماالت خدمة عمالئنا واملحافظة على �سيولتنا وال�سيطرة على
نفقاتنا ونفقات عمالئنا والإيفاء بالتزاماتنا املالية .فمن �أهم �أولوياتنا هي ا�ستقرار
ال�سيولة النقدية .و�إن توخي احليطة واحلذر خالل عام 2017م �سيكون �أ�سا�س ًا لعامٍ
�أف�ضل يف 2018م وذلك من خالل م�شروع (تينجز) الذي تقوم به توباز و�إرتفاع ن�سبة
الإ�شغال يف قرية نه�ضة الدقم الذي تقوم به النه�ضة.
األداء المالي
تُظهر (الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك واال�ستهالك) و�أرباح الت�شغيل
ا�ستقرار ًا يف ال�سيولة النقدية مع �إيفائنا بكافة التزاماتنا املالية ،رغم �أنها كانت يف
م�ستويات منخف�ضة مقارنة بنف�س الفرتة يف العام املا�ضي.
مليون دوالر
مليون ريال
العمليات امل�ستمرة
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2016
2017 2016
2017
146.3 121.0 56.3
46.6
العائدات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
53.5
40.6 20.6
15.6
واال�ستهالك والإهالك
30.9
19.2 11.9
7.4
ربح الت�شغيل
�صايف الربح(/اخل�سارة) بعد
7.0
)2.5( 2.7
()1.0
ال�ضرائب
�صايف الربح(/اخل�سارة) بعد
1.2
)6.4( 0.5
()2.5
حقوق الأقلية

هذا ،وقد قمنا عند بداية �أزمة �أ�سعار النفط باتخاذ اجراءات لتقليل التكلفة وزيادة
الفعالية .ولهذا تقدم توباز لعمالئها حلو ًال فعّالة نظر ًا لتكيف القطاع ب�شكل عام مع
معيار جديد لأ�سعار نفط منخف�ضة و تعترب توباز يف منطقة �أ�سعار منا�سبة وتوا�صل
تركيزها لتكون �أكرث امل�شغلني فعالي ًة و تعزيز نقاط قوتها اجلوهرية وهي� :سجل �سالمة
ممتاز و�أ�سطول حديث ب�سجل �صيانة عايل امل�ستوى وخدمة مقدمة ح�سب حاجة
العمالء وطاقم وموظفني مب�ستوى عالٍ .
نتطلع �إىل امل�ستقبل و�إىل �إعادة التوازن للعر�ض والطلب يف قطاع النفط الذي �سيعزز
مع الوقت خدمات النقل البحري.

مليون دوالر

مليون ريال

الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2016
2017
2016
2017
68.8
62.7 26.5 24.1
5.0
3.6
1.9
9.4

العائدات
ربح الت�شغيل
�صايف الربح(/اخل�سارة) بعد
1.1
ال�ضرائب
�صايف الربح(/اخل�سارة) بعد
1.3
حقوق الأقلية

2.8

2.8

7.3

2.8

3.4

7.3

قرية نهضة الدقم

مت افتتاح م�شروعنا الرائد قرية نه�ضة الدقم .ونتوقع �أن تكون عملية الإ�شغال بطئي ًة
يف عام 2017م .وقام عمال�ؤنا الرئي�سني بالتوقيع على عقود طويلة الأجل وقاموا
بنقل عمالهم �إىل مرافق القرية التي تتمتع ب�أحدث التقنيات .وقام عمال�ؤنا الآخرون
بالتوقيع على عقود ق�صرية الأجل والتي ا�شتملت على توفري �إقامة لزوارهم التجاريني،
ناهيك عن عقود ق�صرية الأجل للفرق واجلي�ش.
يعترب الدعم من هذا التزايد الأويل لقاعدة العمالء ت�أييد ًا لر�ؤية هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املتعلقة مب�ساكن القوى العاملة يف الدقم لتُظهر ال�سلطنة
للعامل كيف ميكن �إقامة مرافق �سكنية مب�ستوى عاملي للقوى العاملة من �أجل حياة
كرمية ب�أعلى معايري ال�سالمة وال�صحة املهنية ولكن ب�أ�سعار معقولة و�أرخ�ص من
م�شاريع املخيمات ال�سكنية امل�ؤقتة.
نظرة عامة

نوا�صل مواجهة حتديات �صعبة خالل عام 2017م .النقد هو الفي�صل ونحن نولّد �سيولة
نقدية كافية للإيفاء بالتزاماتنا .والتوا�صل هو �أمر حيوي تقوده �سيا�ستنا الرا�سخة
املمتدة القائمة على ال�شفافية مع �أ�صحاب امل�صلحة يف �شركتنا التي نديرها بحكمة
خالل هذه الفرتة .وتوا�صل �أعمالنا التجارية التفوق يف الأداء على نظرياتها يف معيار
الأداء بالقطاع .فم�ستقبلنا وا�ضح وم�شرق مع �إر�ساء ال�شركتني لقواعد منو متينة لعام
2018م وت�شمل م�شروع (تنجيز) ل�شركة توباز وم�شروع قرية نه�ضة الدقم للنه�ضة.

مليون دوالر
مليون ريال
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2016
2017
2016
2017
77.7
58.2 29.9 22.4
14.2
8.3
5.4
21.6

العائدات
ربح الت�شغيل
�صايف الربح(/اخل�سارة) بعد
()1.3
ال�ضرائب
�صايف الربح(/اخل�سارة) بعد
()3.0
حقوق الأقلية

ا�شتمل �أداء الربع الأول من عام 2016م على دخل من عقدين م�ؤقتني بربح مرتفع شكر وتقدير
وبقي �أداء الربع الأول من عام 2017م �إيجابي ًا رغم ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية يف نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أود الإعراب عن خال�ص �شكري وتقديري حل�ضرة �صاحب
)3.4( 0.7
1.8
�سوقنا املحلي بال�سلطنة ،عالوة على ت�أثري اخل�سائر املخططة يف مرحلة تنامي الإ�شغال اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -على قيادته الر�شيدة
يف قرية نه�ضة الدقم.
وجعل عمان بلد ًا م�ستقر ًا و�آمن ًا مما مكن ال�شركة من حتقيق النجاح واالزدهار حملي ًا
()3.9( )7.9( )1.5
ودولياً.
دوليًا
�إن ا�ستثمارنا يف اال�ستفادة من الفر�ص اجلديدة يف �أ�سواق الإمارات العربية املتحدة
مشروع (تنجيز)
بخطوات حثيث ٍة ومتما�شي ًا مع اخلطط املر�سومة لإنطالق والدول اخلليجية الأخرى ظل عبئ ًا علينا من حيث التكلفة خالل �سعينا نحو تنويع
ٍ
ي�سري م�شروع (تنجيز)
امل�شروع يف عام 2018م كما �أن عملية بناء � 17سفينة متعددة احلموالت جتري وفق وجودنا اجلغرايف .ويف الرنويج ،ف�إن الت�أثري ال�سائد لأزمة �أ�سعار النفط يف بحر ال�شمال
الفرتة الزمنية وامليزانية املحددتني .و�سيقدم هذا امل�شروع دعم ًا كبريا للأداء اعتبار ًا يعني ت�شغيل عدد �أقل من احلفارات وبالتايل عوائد منخف�ضة من �أعمالنا التجارية يف �سـمري ج فان�سي
عام 2017م.
من الن�صف الثاين لعام 2018م.
رئيــ�س جمل�س الإدارة

الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة)
كما في  31مارس 2017م

االستقرار المالي

تقوم �إدارة ال�شركة وم�ست�شاريها مبراقبة ال�سوق املايل عن كثب والعمل مع امل�ؤ�س�سات
املعنية بهدف �ضمان ا�ستعداد ال�شركة لال�ستفادة من �أي فر�صة لتعزيز هيكلها املايل
يف كل الأوقات كما توا�صل ال�شركة التفوق على نظرياتها على النطاق العاملي ب�شكل
�إيجابي ال�سيما فيما يتعلق باال�ستقرار املايل خالل هذه الظروف الع�صيبة التي مير بها
القطاع .يكمن �أ�سا�س اعتقادنا �أن قطاع النفط �سيبقى حيوي ًا كما �أن النفط البحري،
خ�صو�ص ًا يف الأعماق القريبة واملتو�سطة (وهي املف�ضلة لدى توباز)� ،سيكون يف و�ضع
�أف�ضل يف �سل�سلة الإمداد.

الأ�صول غري اجلارية
ممتلكات ومعدات و�آالت
�أ�صول غري ملمو�سة
�أ�صول غري جارية �أخرى

الأ�صول اجلارية
االلتزامات اجلارية

�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًا لأ�سهم -
اجلزء احلايل

�صايف الأ�صول اجلارية
االلتزامات غري اجلارية

قرو�ض لأجل و�سندات ممتازة ،ا�ستثنا ًء
اال�ستحقاقات اجلارية
�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًا لأ�سهم
مدفوعات غري جارية و�سلفيات
النظرة المستقبلية للسوق

رغم وجود حتدي يف عام 2017م� ،إال �أن ثمة بوادر ملحوظة لتخطي هذا التحدي
وال�شركة حممية من خالل عقود ثابتة طويلة الأجل .ونواجه حالي ًا خماطر يف �أ�سواقنا
ب�إفريقيا ،بيد �أن فريق الإدارة يتحلى بالثقة وااللتزام جتاه ذلك ال�سوق والإمكانيات
التي يتمتع بها من �أجل م�ستقبلنا .ومع ا�ستقرار القطاع بعد �أزمة �أ�سعار النفط� ،سيعقبها
مزيد من الفر�ص وذلك حينما يبد�أ تدفق الإنفاق الر�أ�سمايل مرة �أخرى �إىل امل�شاريع
الرئي�سة ال�ستك�شاف و�إنتاج النفط .و�إن الإنخفا�ض الهيكلي امللحوظ للتكلفة يف �سل�سلة
الإمداد  -والتي كانت يف البداية عبئ ًا ثقي ًال على �شركات خدمات حقول النفط مبا فيها
�شركة توباز � -سي�ؤدي الآن �إىل م�ساعدة القطاع على االنتعا�ش .فامل�شاريع البحرية التي
كانت تُعرف �سابق ًا ب�أنها م�شاريع غري قابلة لال�ستمرار والبقاء� ،أ�صبحت تُعترب م�شاريع
مربحة وجاهزة للتطوير .وتركيزنا الأ�سا�سي هو خف�ض التكاليف واالن�ضباط املايل يف
عام 2017م.

�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
احتياطات �آخرى

ال�سندات الدائمة
حقوق الأقلية

�إجمايل ر�أ�س املال

فرتة الثالثة فرتة الثالثة ا�شهر
ا�شهر املنتهية يف املنتهية يف
2017/3/31م 2016/3/31م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
618.310
35.166
8.888
662.3٦٤
105.052

574.805
32.998
4.045
611.848
114.250

89.219

90.075

11.994
3.839

584
23.591

356.735
89.853
446.588

327.165
21.007
23.327
371.499

219.615

263.940

29.878
()5.163
22.302
10.163
1.429
22.979
()1.009
80.579
46.799
92.237
219.615

29.065
()3.445
21.045
9.884
20.000
53.877
()1.081
129.345
46.799
87.796
263.940

قائمة الدخل الموحدة (غير المدققة)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017م

العمليات الت�شغيلية
العائدات

فرتة الثالثة فرتة الثالثة ا�شهر
ا�شهر املنتهية يف املنتهية يف
2017/3/31م 2016/3/31م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
46.587

56.343

م�صروفات الت�شغيل
الإهالك

()31.092
()8.106
7.389

()35.840
()8.606
11.897

�صايف م�صروفات متويل

()6.604
785

()6.720
5.177

ال�ضرائب
()1.751
الربح( /اخل�سارة) من الفرتة من ()966

()2.485
2.692

ربح الت�شغيل
الربح قبل ال�ضرائب
العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة

اخل�سارة من العمليات الت�شغيلية غري
امل�ستمرة

-

ربح(/خ�سارة) الفرتة
�صايف الربح(/اخل�سارة) العائد �إىل:

()966

امل�ساهمني يف ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

()2.483
1.517
()966

()6
2.686
451
2.235
2.686

مالحظات
� -1سيتم �إر�سال البيانات املالية �إىل امل�ساهمني بالربيد خالل � 7أيام من ا�ستالم الطلب.
�-2سيتم حتميل البيانات املالية على موقع ال�شركة www.renaissance.om

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

�ص ب  ،1676الرمــز الربيــدي  ،114مط ــرح � ،سلط ـن ــة عمـ ـ ــان
موقع ال�شركة على الإنرتنت www.renaissance.om :

