تقرير رئيس مجلس اإلدارة للربع األول من عام 2016
نظرة عامة
بالنيابة عن مجلس اإلدارة يسرني أن أقدم لكم البيانات المالية غير المدققة النهضة للخدمات ش م ع ع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31
مارس ( 2016الربع األول).
األداء المالي
ما زالت أسعار النفط تتذبذب دون مستوى الـ  40دوالرا للبرميل خالل الربع األول مما يشكل ضغطا على أدائنا ،ومن جانبنا نقوم ببعض
اإلجراءات التي من شأنها تخفيف هذا التأثير من خالل تحسين الكفاءة والعمل مع العمالء لخفض التكاليف لهم ولنا ولكن ليس على حساب
مستوى السالمة والجودة التي يتوقعها العمالء من مجموعة النهضة.
ماليين الرياالت العمانية
الربع األول
الربع األول
2015
2016
العمليات المستمرة
اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين
ربح التشغيل
الربح الصافي بعد الضرائب من العمليات المستمرة
العمليات غير المستمرة
الربح (/الخسارة) من العمليات غير المستمرة
الربح الصافي

ماليين الدوالرات األميركية
الربع األول
الربع األول
2015
2016

56.3
20.6
11.9
2.7

58.3
18.8
11.0
1.2

146,2
53.5
30.9
7.0

151.4
48.8
28.6
3.1

2.7

1.2

7.0

3.1

توباز

شركة سفن الدعم البحري العالمية

اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت العمانية
الربع األول
الربع األول
2015
2016
32.8
29.9
8.6
8.3

ماليين الدوالرات األميركية
الربع األول
الربع األول
2015
2016
85.2
77.7
22.3
21.6

وصفت جوائز التجارة البحرية العالمية المرموقة تمديد عقد بريتيش بتروليوم في أذربيجان الذي أعلنا عنه الشهر الماضي في تقريرنا
السنوي ،بأنه "صفقة العام العالمية" حيث تم تمديد العقد لـ  14سفينة تعمل في مراحل اإلنتاج بحقول النفط بأذربيجان لغاية عام  ،2023ما
يمثل  %35من إيرادات توباز .إن طول الفترة ونطاق العقد تجعله أهم عقد من نوعه يتم توقيعه في قطاع صناعة سفن الدعم البحري كما
أن طول فترة التعاقد لجميع عقودنا في بحر قزوين بما في ذلك سفننا العاملة في مراحل تطوير حقول الغاز في أذربيجان تشكل قاعدة
استقرار فريدة لشركتنا تعتبر العامل الرئيسي في تمكين توباز من التفوق على نظرائها في القطاع على المستوى العالمي خالل هذه الفترة
الصعبة التي يمر بها قطاع سفن الدعم البحري.
في الشرق األوسط وشمال افريقيا نعاني من ضغوط األسعار واحتدام المنافسة في السوق الفورية في ضوء تحول السفن من األسواق
اآلسيوية .وعلى الرغم من ذلك ،حافظنا على أدائنا وذلك بفضل العقود المستقرة مع الشركات الرائدة العاملة في مجاالت النفط والغاز في
المملكة العربية السعودية ،دولة قطر وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة بما في ذلك تشغيل سفينة جديدة "توباز مملكة" في الربع األول
بموجب عقد جديد مع أرامكو بالمملكة العربية السعودية.
يشكل السوق االفريقي تحديا بالنسبة لنا وقد قمنا بتحويل بعض السفن من المياه االفريقية إلى بعض المهام في الشرق األوسط وشمال افريقيا
وبحر قزوين .ومع ذلك ،فإن السفن الست المتبقية في افريقيا تدر دخال أعلى نسبيا مما كان عليه في نهاية عام  .2015إن اإليقاف المؤقت

لسفينتين من شأنه التأثير على اإليرادات ولكنه ليس تأثيرا كبيرا مقارنة بإيقاف أكثر من ألف سفينة في القطاع على نطاق العالم .وفي هذا
الصدد ،فإن توباز تستمر في األداء بصورة جيدة في ظل هذه األزمة العالمية التي يتعرض لها القطاع.

مستوى استغالل السفن خالل الربع األول يعكس الوضع العام ومستوى األداء في كل من أسواقنا الرئيسية  :بأذربيجان  ،%96أسواق
أخرى في بحر قزوين  ،%68الشرق األوسط وشمال افريقيا  %68وافريقيا  %58وهو أقل مما كنا نتمنى ولكنه يعتبر معقوال مقارنة
بالعديد من أسواق سفن الدعم البحري في مختلف أنحاء العالم.
من البديهي اآلن القول بأن أوقات الشدة هي أيضا أوقات للفرص الكبيرة وعقد بريتيش بتروليوم الممدد خير دليل على ذلك .تعتبر الشركة
أيضا منافسا قويا في الحصول على العقود مع شركة نفط عالمية في أحد أسواقنا الرئيسية حيث تتمتع توباز بوضع ممتاز لتقديم حلول آمنة
وفعالة للعمالء .وإذا ما قُدِر له النجاح ،فإن هذا العقد سيؤدي إلى مزيد من النمو والتغيير في الشركة في مقبل السنوات.
ينبغي أن يفهم هذا في إطار زيادة العرض في السفن البحرية على مستوى العالم مما يؤدي إلى استمرار االنخفاض في قيمة السفن نتيجة
للبيع االضطراري .سنظل نراقب قوى السوق التي تؤثر على قيمة األصول ونعمل بال هوادة لتشغيل سفننا في أسواقنا الرئيسية.
في غضون ذلك ،حققت الشركة تقدما في خفض التكاليف وتحسين األداء للعمالء الحاليين وبينما يتم تقاسم فوائد تخفيض التكاليف مع
العمالء فإن ذلك يجعل توباز في وضع آمن وفعال على أسس مستدامة في ظل تدني أسعار النفط.
التداول في سندات توباز المدرجة عالميا مستمر ضمن العشرة األوائل مع نظيراتها مما يبرهن على القوة اإلئتمانية للشركة واألداء العالمي.
النهضة
قرى النهضة (حلول اإلسكان) وإدارة المرافق

اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت العمانية
الربع األول
الربع األول
2015
2016
25.5
26.5
2.4
3.6

ماليين الدوالرات األميركية
الربع األول
الربع األول
2015
2016
66.2
68.8
6.2
9.4

في ظل انخفاض أسعار النفط ،ال تزال قرى النهضة (المعروفة بسكن المقاولين في حقول النفط العمانية) تعاني من انخفاض اإلشغال ومع
ذلك فإن معدل اإلشغال بنسبة  %73يعتبر إيجابيا ولكنه أقل بنسبة  %10من مستويات اإلشغال العادية قبل هبوط أسعار النفط.
إن دعم حكومة عُمان المستمر لتطوير الدقم يعتبر خبرا إيجابيا بالنسبة لمشروعنا الرائد المعروف بقرية النهضة بالدقم حيث يسير العمل
في المشروع وفق الخطة والموازنة ومن المتوقع افتتاح المرحلة األولى في منتصف عام  .2016التحدي الذي نواجهه اآلن هو بدء اإلشغال
عند افتتاح المرافق السكنية التي توفر للمقاولين وغيرهم من القوى العاملة مستويات عالية بتكلفة أقل بفضل حجم وطول فترة المشروع.
من خالل مثل هذه المشاريع بالتنسيق مع شركتنا ،فإن حكومة عُمان وهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تقودان الطريق لوضع أعلى
المعايير للعناية وتوفير السكن للقوى العاملة على النحو الالئق بإنسانيتهم وكرامتهم مع االحتفاظ بأسعار معقولة ومنافسة.
سيكون مشروع الدقم بمثابة محرك للنمو في السنوات القادمة وهناك فرص للنمو تلوح في األفق ولكنها تتحرك ببطء على غير ما نتمنى إذ
أن العديد من العمالء يفضلون التفاوض حول تمديد العقود القائمة بأسعار أقل بدال عن اختبار سوق المناقصات التنافسي .بالرغم من ذلك،
تشارك الشركة في المناقصات الكبرى التي قد يكون لها تأثير إيجابي في السنوات القادمة في حال نجاحها.
قامت النهضة بالفعل بتنفيذ عقد قصير المدى في يناير من هذا العام يتعلق بتدريبات عسكرية عالمية وقد أعرب جميع العمالء المشاركون
في هذه التدريبات عن تقديرهم لمقدرة الشركة على نشر وتحريك البنى التحتية الرئيسية بأعداد كبيرة وفي زمن وجيز باإلضافة إلى تزويدهم
بالطعام الجيد والسكن والخدمات المساندة األخرى .يذكرنا هذا النجاح كما يذكر عمالءنا بقدراتنا العالمية بتوفير مثل هذه الخدمات وسنستمر
في العمل في مثل هذه الفرص الجذابة.
نعتقد أيضا أن هناك حاجة للعمل بجدية أكثر إليصال الرسالة بأن شركة مثل شركتنا تتمتع بقدرات إلدارة المرافق المتكاملة ومجموعة من
خدمات المرافق المتكاملة بنوعيها الخفيف والثقيل بإمكانها أن تكون موفر حلول أساسي للحكومات والصناعات والشركات والمؤسسات.
هناك ميل هنا في عُمان وفي أماكن أخرى في المنطقة إلصدار عقود جزئية قصيرة األجل ألنواع الخدمات المختلفة بدال عن التعامل مع

موفري خدمات المرافق المتكاملة وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف مع المحافظة على نوعية الخدمات وتحسين معاييرها وعمل الكثير
بتكلفة أقل.
النظرة المستقبلية
التحدي الذي يواجه عملنا هو استدامة األداء التشغيلي في ضوء التوقعات بأن أسعار النفط ستواصل الضغط في جزء كبير من عام 2017
ولقد قمنا باتخاذ اإلجراءات الصحيحة لنكون في أفضل وضع يمكننا من فعل ذلك .سنستمر في التركيز على موازنتنا وقوتنا اإلئتمانية
والعقود طويلة اآلجل والحصول على المزيد من العقود مع الشركات المستقرة والهيمنة الشاملة في األسواق الرئيسية .هذه هي العوامل
الهامة التي توفر الثقة لجميع أصحاب المصلحة وبخاصة للمؤسسات المالية التي تضع أهمية كبرى لتحقيق قيمة أكبر للمساهمين.
نحن ليست لدينا سيطرة على العوامل الخارجية التي تؤثر على عملنا في هذه األيام وال توجد في أسواقنا مقارنات مباشرة يمكن القياس
عليها ولكن إذا نظرنا إلى األسواق العالمية األخرى ال سيما في قطاعي النفط والغاز فسنكون في الربع األعلى من حيث األداء .إن صناعة
النفط لن تنتهي ومتى ما ازدهرت الصناعة وظهرت مشاريع جديدة فإن األمر لن يكون حول السعر وحده و ستقوم شركات النفط الكبرى
بالبحث عن شركاء يعتمد عليهم في تقديم الخدمات لهم وهذا ما نسعى للوصول إليه وقد بدأت هذه الجهود في اإلثمار.
إن جذب العمالء لعملنا في قرية النهضة بالدقم في وقت مبكر يعتبر أمرا أساسيا بالنسبة لألداء في الربعين الثالث والرابع من هذا العام .في
ظل قلة فرص العقود الكبيرة فإن شركتي توباز والنهضة للخدمات تعمالن بفعالية على استثمار فرصة أو فرصتين يكون لهما تأثير كبير
في السنوات القادمة في حال نجاحها وبتفاؤل مشوب بالحذر نأمل في أن تأتي هذه الجهود أكلها في الشهور القادمة.
شكر وتقدير
بصفتنا شركة مساهمة عمانية عامة ،يطيب لنا أن نتقدم بالشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ،حفظه
هللا وأبقاه ،لقيادته الحكيمة في إدارة شئون البالد مما أتاح الفرصة لشركتنا للنمو واالزدهار والمنافسة بنجاح كشركة عالمية.
سمير ج .فانسي
رئيس مجلس اإلدارة

