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تقرير رئيس مجلس اإلدارة للربع األول من عام 2016
ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار االنخفا�ض يف قيمة ال�سفن نتيجة للبيع اال�ضطراري� .سنظل نراقب
نظرة عامة
قوى ال�سوق التي ت�ؤثر على قيمة الأ�صول ونعمل بال هوادة لت�شغيل �سفننا يف �أ�سواقنا
بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن �أقدم لكم البيانات املالية غري املدققة النه�ضة الرئي�سية.
للخدمات �ش م ع ع لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س ( 2016الربع الأول).
يف غ�ضون ذلك ،حققت ال�شركة تقدما يف خف�ض التكاليف وحت�سني الأداء للعمالء
احلاليني وبينما يتم تقا�سم فوائد تخفي�ض التكاليف مع العمالء ف�إن ذلك يجعل توباز
األداء المالي
ما زالت �أ�سعار النفط تتذبذب دون م�ستوى الـ  40دوالرا للربميل خالل الربع الأول يف و�ضع �آمن وفعال على �أ�س�س م�ستدامة يف ظل تدين �أ�سعار النفط.
مما ي�شكل �ضغطا على �أدائنا ،ومن جانبنا نقوم ببع�ض الإجراءات التي من �ش�أنها التداول يف �سندات توباز املدرجة عامليا م�ستمر �ضمن الع�شرة الأوائل مع نظرياتها مما
تخفيف هذا الت�أثري من خالل حت�سني الكفاءة والعمل مع العمالء خلف�ض التكاليف يربهن على القوة الإئتمانية لل�شركة والأداء العاملي.
لهم ولنا ولكن لي�س على ح�ساب م�ستوى ال�سالمة واجلودة التي يتوقعها العمالء من
جمموعة النه�ضة.

العمليات امل�ستمرة
الإيرادات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
واال�ستهالك و�إطفاء الدين
ربح الت�شغيل
الربح ال�صايف بعد ال�ضرائب
من العمليات امل�ستمرة
العمليات غري امل�ستمرة
الربح (/اخل�سارة) من
العمليات غري امل�ستمرة
الربح ال�صايف

مليون ريال عماين مليون دوالر �أمريكي
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2015
2016
2015
2016
56.3

58.3

146٫2

151.4

20.6
11.9

18.8
11.0

53.5
30.9

48.8
28.6

2.7

1.2

7.0

3.1

2.7

1.2

7.0

3.1

�شركة �سفن الدعم البحري العاملية

مليون ريال عماين
الربع الأول الربع الأول
2015
2016
32.8
29.9
8.6
8.3

مليون دوالر �أمريكي
الربع الأول الربع الأول
2015
2016
85.2
77.7
22.3
21.6

قرى النه�ضة (حلول الإ�سكان) و�إدارة املرافق

يف العمل يف مثل هذه الفر�ص اجلذابة.
نعتقد �أي�ضا �أن هناك حاجة للعمل بجدية �أكرث لإي�صال الر�سالة ب�أن �شركة مثل
�شركتنا تتمتع بقدرات لإدارة املرافق املتكاملة وجمموعة من خدمات املرافق املتكاملة
بنوعيها اخلفيف والثقيل ب�إمكانها �أن تكون موفر حلول �أ�سا�سي للحكومات وال�صناعات
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات .هناك ميل هنا يف عُ مان ويف �أماكن �أخرى يف املنطقة لإ�صدار
عقود جزئية ق�صرية الأجل لأنواع اخلدمات املختلفة بدال عن التعامل مع موفري
خدمات املرافق املتكاملة وحتقيق وفورات كبرية يف التكاليف مع املحافظة على نوعية
اخلدمات وحت�سني معايريها وعمل الكثري بتكلفة �أقل.

مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال عماين
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2015
2016
2015
2016
66.2
25.5
الإيرادات
68.8
26.5
6.2
2.4
ربح الت�شغيل
9.4
3.6
يف ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط ،ال تزال قرى النه�ضة (املعروفة ب�سكن املقاولني يف
حقول النفط العمانية) تعاين من انخفا�ض الإ�شغال ومع ذلك ف�إن معدل الإ�شغال
بن�سبة  %73يعترب �إيجابيا ولكنه �أقل بن�سبة  %10من م�ستويات الإ�شغال العادية قبل
هبوط �أ�سعار النفط.
�إن دعم حكومة عُ مان امل�ستمر لتطوير الدقم يعترب خربا �إيجابيا بالن�سبة مل�شروعنا
الرائد املعروف بقرية النه�ضة بالدقم حيث ي�سري العمل يف امل�شروع وفق اخلطة واملوازنة
ومن املتوقع افتتاح املرحلة الأوىل يف منت�صف عام  .2016التحدي الذي نواجهه الآن
هو بدء الإ�شغال عند افتتاح املرافق ال�سكنية التي توفر للمقاولني وغريهم من القوى
العاملة م�ستويات عالية بتكلفة �أقل بف�ضل حجم وطول فرتة امل�شروع .من خالل مثل هذه
امل�شاريع بالتن�سيق مع �شركتنا ،ف�إن حكومة عُ مان وهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم تقودان الطريق لو�ضع �أعلى املعايري للعناية وتوفري ال�سكن للقوى العاملة على
النحو الالئق ب�إن�سانيتهم وكرامتهم مع االحتفاظ ب�أ�سعارمعقولة ومناف�سة.

النظرة المستقبلية
التحدي الذي يواجه عملنا هو ا�ستدامة الأداء الت�شغيلي يف �ضوء التوقعات ب�أن �أ�سعار
النفط �ستوا�صل ال�ضغط يف جزء كبري من عام  2017ولقد قمنا باتخاذ الإجراءات
ال�صحيحة لنكون يف �أف�ضل و�ضع ميكننا من فعل ذلك� .سن�ستمر يف الرتكيز على
موازنتنا وقوتنا الإئتمانية والعقود طويلة الآجل واحل�صول على املزيد من العقود مع
ال�شركات امل�ستقرة والهيمنة ال�شاملة يف الأ�سواق الرئي�سية .هذه هي العوامل الهامة
التي توفر الثقة جلميع �أ�صحاب امل�صلحة وبخا�صة للم�ؤ�س�سات املالية التي ت�ضع �أهمية
كربى لتحقيق قيمة �أكرب للم�ساهمني.
نحن لي�ست لدينا �سيطرة على العوامل اخلارجية التي ت�ؤثر على عملنا يف هذه الأيام وال
توجد يف �أ�سواقنا مقارنات مبا�شرة ميكن القيا�س عليها ولكن �إذا نظرنا �إىل الأ�سواق
العاملية الأخرى ال �سيما يف قطاعي النفط والغاز ف�سنكون يف الربع الأعلى من حيث
الأداء� .إن �صناعة النفط لن تنتهي ومتى ما ازدهرت ال�صناعة وظهرت م�شاريع جديدة
ف�إن الأمر لن يكون حول ال�سعر وحده و �ستقوم �شركات النفط الكربى بالبحث عن
�شركاء يعتمد عليهم يف تقدمي اخلدمات لهم وهذا ما ن�سعى للو�صول �إليه وقد بد�أت
هذه اجلهود يف الإثمار.
�إن جذب العمالء لعملنا يف قرية النه�ضة بالدقم يف وقت مبكر يعترب �أمرا �أ�سا�سيا
بالن�سبة للأداء يف الربعني الثالث والرابع من هذا العام .يف ظل قلة فر�ص العقود
الكبرية ف�إن �شركتي توباز والنه�ضة للخدمات تعمالن بفعالية على ا�ستثمار فر�صة �أو
فر�صتني يكون لهما ت�أثري كبري يف ال�سنوات القادمة يف حال جناحها وبتفا�ؤل م�شوب
باحلذر ن�أمل يف �أن ت�أتي هذه اجلهود �أكلها يف ال�شهور القادمة.
شكر وتقدير
ب�صفتنا �شركة م�ساهمة عمانية عامة ،يطيب لنا �أن نتقدم بال�شكر والعرفان للمقام
ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ،حفظه اهلل و�أبقاه،
لقيادته احلكيمة يف �إدارة �شئون البالد مما �أتاح الفر�صة ل�شركتنا للنمو واالزدهار
واملناف�سة بنجاح ك�شركة عاملية.

�سيكون م�شروع الدقم مبثابة حمرك للنمو يف ال�سنوات القادمة وهناك فر�ص للنمو تلوح
الإيرادات
يف الأفق ولكنها تتحرك ببطء على غري ما نتمنى �إذ �أن العديد من العمالء يف�ضلون
ربح الت�شغيل
التفاو�ض حول متديد العقود القائمة ب�أ�سعار �أقل بدال عن اختبار �سوق املناق�صات
و�صفت جوائز التجارة البحرية العاملية املرموقة متديد عقد بريتي�ش برتوليوم يف التناف�سي .بالرغم من ذلك ،ت�شارك ال�شركة يف املناق�صات الكربى التي قد يكون لها
�أذربيجان الذي �أعلنا عنه ال�شهر املا�ضي يف تقريرنا ال�سنوي ،وو�صفته بـ "�صفقة العام ت�أثري �إيجابي يف ال�سنوات القادمة يف حال جناحها.
العاملية" حيث مت متديد العقد لـ � 14سفينة تعمل يف مراحل الإنتاج بحقول النفط قامت النه�ضة بالفعل بتنفيذ عقد ق�صري املدى يف يناير من هذا العام يتعلق بتدريبات
ب�أذربيجان لغاية عام  ،2023ما ميثل  %35من �إيرادات توباز� .إن طول الفرتة ونطاق ع�سكرية عاملية وقد �أعرب جميع العمالء امل�شاركون يف هذه التدريبات عن تقديرهم
العقد جتعله �أهم عقد من نوعه يتم توقيعه يف قطاع �صناعة �سفن الدعم البحري ملقدرة ال�شركة على ن�شر وحتريك البنى التحتية الرئي�سية ب�أعداد كبرية ويف زمن وجيز
كما �أن طول فرتة التعاقد جلميع عقودنا يف بحر قزوين مبا يف ذلك �سفننا العاملة بالإ�ضافة �إىل تزويدهم بالطعام اجليد وال�سكن واخلدمات امل�ساندة الأخرى .يذكرنا �سـمري ج فان�سي
يف مراحل تطوير حقول الغاز يف �أذربيجان ت�شكل قاعدة ا�ستقرار فريدة ل�شركتنا هذا النجاح كما يذكر عمالءنا بقدراتنا العاملية بتوفري مثل هذه اخلدمات و�سن�ستمر رئيــ�س جمل�س الإدارة
تعترب العامل الرئي�سي يف متكني توباز من التفوق على نظرائها يف القطاع على امل�ستوى
العاملي خالل هذه الفرتة ال�صعبة التي مير بها قطاع �سفن الدعم البحري.
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا نعاين من �ضغوط الأ�سعار واحتدام املناف�سة يف
ال�سوق الفورية يف �ضوء حتول ال�سفن من الأ�سواق الآ�سيوية .وعلى الرغم من ذلك،
حافظنا على �أدائنا وذلك بف�ضل العقود امل�ستقرة مع ال�شركات الرائدة العاملة يف
جماالت النفط والغاز يف اململكة العربية ال�سعودية ،دولة قطر ودولة الإمارات العربية
املتحدة مبا يف ذلك ت�شغيل �سفينة جديدة "توباز مملكة" يف الربع الأول مبوجب عقد
جديد مع �أرامكو باململكة العربية ال�سعودية.

الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة)
كما في  31مارس 2016م

الأ�صول غري اجلارية

ي�شكل ال�سوق االفريقي حتديا بالن�سبة لنا وقد قمنا بتحويل بع�ض ال�سفن من املياه
االفريقية �إىل بع�ض املهام يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا وبحر قزوين .ومع ذلك،
ف�إن ال�سفن ال�ست املتبقية يف افريقيا تدر دخال �أعلى ن�سبيا مما كان عليه يف نهاية عام
� .2015إن الإيقاف امل�ؤقت ل�سفينتني من �ش�أنه الت�أثري على الإيرادات ولكنه لي�س ت�أثريا
كبريا على الأداء مقارنة ب�إيقاف �أكرث من �ألف �سفينة يف القطاع على نطاق العامل .ويف
هذا ال�صدد ،ف�إن توباز ت�ستمر يف الأداء ب�صورة جيدة يف ظل هذه الأزمة العاملية التي
يتعر�ض لها القطاع.
م�ستوى ا�ستغالل ال�سفن خالل الربع الأول يعك�س الو�ضع العام وم�ستوى الأداء يف كل
من �أ�سواقنا الرئي�سية ب�أذربيجان � ،%96أ�سواق �أخرى يف بحر قزوين  ،%68ال�شرق
الأو�سط و�شمال افريقيا  %68وافريقيا  %58وهو �أقل مما كنا نتمنى ولكنه يعترب معقوال
مقارنة بالعديد من �أ�سواق �سفن الدعم البحري يف خمتلف �أنحاء العامل.
من البديهي الآن القول ب�أن �أوقات ال�شدة هي �أي�ضا �أوقات للفر�ص الكبرية وعقد
بريتي�ش برتوليوم املمدد خري دليل على ذلك .تعترب ال�شركة �أي�ضا مناف�سا قويا يف
احل�صول على العقود مع �شركة نفط عاملية يف �أحد �أ�سواقنا الرئي�سية حيث تتمتع توباز
بو�ضع ممتاز لتقدمي حلول �آمنة وفعالة للعمالء .و�إذا ما قُدِ ر له النجاح ،ف�إن هذا العقد
�سي�ؤدي �إىل مزيد من النمو والتغيري يف ال�شركة يف مقبل ال�سنوات.
ينبغي �أن يفهم هذا يف �إطار زيادة العر�ض يف ال�سفن البحرية على م�ستوى العامل مما

�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
ال�سندات الدائمة
احتياطي قانوين
احتياطي قر�ض ثانوي
�أرباح حمتجزة
احتياطات �آخرى
احلقوق غري امل�سيطرة

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2016م

فرتة الثالثة فرتة الثالثة
�أ�شهر املنتهية يف ا�شهر املنتهية يف
2016/3/31م 2015/3/31م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت

574.805
ممتلكات ومعدات و�آالت
32.998
�أ�صول غري ملمو�سة
4.045
�أ�صول غري جارية �أخرى
611.848
الأ�صول اجلارية
114.250
االلتزامات اجلارية
90.075
�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًا لأ�سهم  -اجلزء احلايل 584
�صايف الأ�صول اجلارية
23.591
االلتزامات غري اجلارية
قرو�ض لآجل و�سندات ممتازة ،ا�ستثنا ًء
اال�ستحقاقات اجلارية
�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًا لأ�سهم
مدفوعات غري جارية و�سلفيات

قائمة الدخل الموحدة (غير المدققة)

591.709
32.820
2.506
627.035
138.636
113.303
21.890
3.443

العمليات امل�ستمرة
العائدات
م�صروفات الت�شغيل
الإهالك

ربح الت�شغيل
�صايف م�صروفات متويل

ربح قبل ال�ضرائب
ال�ضرائب

327.165
21.007
23.327
371.499
263.940

327.683
41.164
14.200
383.047
247.431

29.065
()3.445
21.045
46.799
9.884
20.000
53.877
()1.081
176.144
87.796
٢٦٣٫٩٤٠

28.209
()1.704
19.496
9.605
21.429
٨٨٫٦٠٦
()157
165.484
81.947
247.431

ربح الفرتة من العمليات
الت�شغيلية امل�ستمرة
الربح ( /اخل�سائر) من العمليات الت�شغيلية
غري امل�ستمرة

ربح الفرتة
�صايف الربح العائد �إىل:
امل�ساهمني يف ال�شركة الأم
احلقوق غري امل�سيطرة

فرتة الثالثة فرتة الثالثة
ا�شهر املنتهية يف ا�شهر املنتهية يف
2016/3/31م 2015/3/31م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
56.343
()35.840
()8.606
11.897
()6.720
5.177
()2.485

58.383
()39.551
()7.787
11.045
()6.998
4.047
()2.841

2.692

1.206

()6
2.686

17
1.223

451
2.235
2.686

()728
1.951
1.223

� -1سيتم �إر�سال البيانات املالية الكاملة بالربيد �إىل امل�ساهمني خالل � 7أيام من ا�ستالم الطلب.
 -2ميكن االطالع على البيانات املالية يف املوقع االلكرتوين لل�شركةwww.renaissance.om :

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

�ص ب  ،1676الرمــز الربيــدي  ،114مط ــرح � ،سلط ـن ــة عمـ ـ ــان

