تقرير رئيس مجلس اإلدارة
للنصف األول 201٨م
نظرة عامة

رغم ذلك ،نرى �أن عام 2018م �سيكون العام الذي ي�ستقر فيه الأداء و�سيتح�سن مب�ضي
كل فرتة ربعية (�سنوية) .كما �سنوا�صل الرتكيز على �إعادة تعزيز القيمة التي فقدناها
خالل فرتة الركود الطويلة وال�سعي حثيث ًا الغتنام �أي فر�ص منو جديدة متاحة.
يوا�صل قطاع �سفن الدعم البحري العاملي ال�سري نحو اال�ستقرار والثبات والذي �شهد
االندماج املقرتح بني �شركة تايد ووتر و�شركة جلف مارك للدعم البحري .كما توا�صل توباز
درا�سة كافة خياراتها اال�سرتاتيجية مبا يف ذلك املعامالت اخلارجية (غري الع�ضوية)
ومعامالت ال�سوق الر�أ�سمالية من قبيل طرح �سندات مالية يف ال�شركة .وقد قمنا بتعيني
م�ست�شارين متخ�ص�صني حتى يقدموا لنا امل�شورة املنا�سبة ب�ش�أن اخليارات املتاحة التخاذ
�أف�ضل القرارات .يف هذه املرحلة ،مل يتم اتخاذ قرار ب�ش�أن ال�شروع يف �أي م�سار بعينه،
و�ستخ�ضع �أي معاملة يف امل�ستقبل للمعايري اال�سرتاتيجية لل�شركة و�أو�ضاع ال�سوق يف ذلك
الوقت وذلك من �أجل تعزيز ر�أ�س مال ال�شركة وجتنب خماطر غري �ضرورية.

نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أقدم لكم البيانات املالية غري املدققة ملجموعة النه�ضة
للخدمات �ش م ع ع لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2018م.
يتح�سن �أداء ال�شركة يف �سنة 2018م متوافق ًا مع تقاريرنا ال�سابقة والآراء التي قُدمت
خالل اجتماعاتنا ربع ال�سنوية مع امل�ستثمرين واملحللني و�أ�صحاب امل�صلحة .وقد ذكرنا
�أن نتائج الن�صف الأول �ستكون �أف�ضل من نتائج ال�سنوات الثالث املا�ضية التي �شهدت
�أزمة �أ�سعار النفط ولكن نتائج م�ستويات الأرباح بعد ال�ضرائب �ستكون هام�شية �أكرث �أو
�أقل من نقطة التعادل؛ وقد جتلّت �صحة تلك الآراء يف النتائج الراهنة.
ذكرنا �أي�ض ًا �أننا �سنقدم يف الن�صف الثاين من عام 2018م حت�سنن ًا جمدي ًا يف الأرباح
مع مرور كل فرتة ربع �سنوية .كما ذكرنا كذلك �أننا �سنعود يف عام 2019م �إىل حتقيق
�أرباح جمدية و�ضمان م�سار من النمو امل�ستدام.
كنا عند ح�سن ظنكم فالتزمنا احلذر و�أ�شرنا على �أ�صحاب امل�صلحة ب�أن النظرة امل�ستقبلية
لل�سوق التي طر�أ عليها التح�سن �ستظل نظرة قد ي�شوبها التقلب يف نظام عاملي ال يت�سم بالثبات.
ورغم �أننا نعمل يف �أ�سواق م�ستقرة نقدم فيها خدمات لكوكبة من كربى ال�شركات� ،إال �أنه يتعني �أعمال اخلدمات� :إدارة املرافق املتكاملة واملرافق الب�سيطة واملرافق ال�صعبة وحلول الإ�سكان
علينا مراقبة تقدم �أدائنا خطوة بخطوة .مع ذلك ،ال ينبغي �أن ي�ساوركم �أدنى �شك يف الرتكيز اجلاهزة ب�إدارة قرية النه�ضة
والعزمية التي نتحلى بها لإعادة تعزيز القيمة التي فُقدت �إبّان فرتة ال�سنوات الثالث املا�ضية
مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
امل�ضطربة ولتعزيز منو وقيمة م�ستدامة لأ�صحاب امل�صلحة خالل ال�سنوات القادمة.
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2018م 2017م 2018م 2017م
األداء المالي
العائدات
125.2 137.1 48.2 52.8
الأداء املايل املوحد للمجموعة
مليون دوالر �أمريكي الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
17.0 22.9
6.5
8.8
مليون ريال
واال�ستهالك والإهالك
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
ربح الت�شغيل
7.0 10.9
2.7
4.2
2018م 2017م 2018م 2017م
�صايف الربح بعد ال�ضرائب
3.0
1.2
7.0
2.7
240.8 288.3 92.7 111.0
العائدات
�صايف الربح بعد حقوق الأقلية
4.9
1.9
8.8
3.4
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
74.4 99.5 28.7 38.3
واال�ستهالك والإهالك
انخف�ض الأداء (الرُبعي) ب�سبب الت�أثريات املو�سمية املقرتنة ب�شهر رم�ضان املبارك
30.0 54.0 11.6 20.8
ربح الت�شغيل
وفرتة الإجازات الر�سمية وهو �أمر اعتدنا عليه يف جمال �أعمالنا كل �سنة� .أما الأداء
�صايف الربح(/اخل�سارة) بعد
ال�سنوي فيتجه نحو التح�سن.
()15.1
(4.4 )5.8
1.7
ال�ضرائب
ح�صلت ال�شركة حتى الآن على عقود جديدة وحافظت على عقود قائمة بقيمة بلغت 90
بعد
الربح(/اخل�سارة)
�صايف
مليون ريال عماين ( 234مليون دوالر �أمريكي) .وتعزز هذه العقود ح�ضور ال�شركة يف
(1.0 )8.1
0.4
حقوق الأقلية
( )21.1ال�سوق وتراكم عقود خدماتها املربمة مع عمالء رئي�سيني يف قطاعات ال�صحة والنفط
مالحظة :الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك وربح الت�شغيل لفرتة الن�صف والغاز والدفاع واملرافق.
الأول قبل احت�ساب خ�سارة من بيع �سفن بقيمة  2.3مليون ريال عماين.
كما �سنقوم يف الن�صف الثاين بتعزيز خدمات �إدارة املرافق ب�إطالق خدمة جديدة
�إن التح�سن يف الأرباح حتى بعد خ�سارة  2.3مليون ريال عماين من بيع �سفن ينبغي لل�صيانة املنزلية والتي �ستكون خدمة مُكمّلة خلدمات �إدارة املرافق التي نقدمها
اعتباره �أمر ًا �إيجابياً .وقد د�أبت ال�شركة ال�سيما خالل فرتة الركود على اتخاذ قرارات لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الأخرى .و�سيطلق على اخلدمة اجلديدة ا�سم (بروتك) وهي
حا�سمة من قبيل توفري �سيولة نقدية من الأ�صول املتعرثة يف الأداء والتي نُدرك �أنها لن عبارة عن خدمة موجهة للعمالء لتلبية الطلب على خدمات منزلية عالية اجلودة
ت�ستعيد قيمتها يف ظل �أو�ضاع ال�سوق اجلديدة حتى لو متخّ �ض عن القرار ت�أثري �سلبي وب�أ�سعار منا�سبة بحيث ُيكن طلب اخلدمة بطريقة ب�سيطة عن طريق برنامج �سهل
ملرة واحدة وق�صري الأجل على م�ستوى �أداء الربح واخل�سارة .و�سنوا�صل �إعادة تنظيم اال�ستخدام �أو عن طريق مركز ات�صال يعمل على مدار ال�ساعة.
�أ�سطول ال�سفن والذي قد يكون له ت�أثري م�شابه يف الن�صف الثاين.
ت�أثر م�شروعنا الرئي�سي قرية النه�ضة بالدقم بخ�سائر يف الن�صف الأول خالل مرحلة
مع التح�سن امل�ستمر يف الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك وربح زيادة ن�سبة الإ�شغال .وتُ�شري التوقعات �إىل �أن امل�شروع �سيحقق �أرباح ًا خالل الن�صف
الت�شغيل �سنوا�صل توفري �سيولة نقدية �إيجابية ل�ضمان اال�ستقرار املايل للأعمال الثاين .علم ًا ب�أن امل�شروع يولّد �أرباح ًا نقدية على م�ستوى (الأرباح قبل الفوائد
وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك) ،وبنا ًء على طلبات الإ�شغال احلالية ف�إننا نتوقع
والقدرة على الإيفاء بكافة التزاماتنا املالية.
حتقيق �أرباح على م�ستوى (الأرباح بعد ال�ضرائب) اعتباراً من الربع الرابع.
تقوم ال�شركة با�ستثمار  3.2مليون ريال عماين ( 8.3مليون دوالر �أمريكي) يف �إجراء
تعديالت على بع�ض املرافق لتلبية طلبات حمددة من بع�ض عمالئها ولزيادة غلة
�شركة �سفن الدعم البحري العاملية
العائدات من تلك املرافق املعدلة .ونوجه �شكرنا �إىل �شركائنا الذين ا�ستثمروا يف هذا
مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2018م 2017م 2018م 2017م
115.5 151.2 44.5 58.2
العائدات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
57.7 76.6 22.2 29.5
واال�ستهالك والإهالك
23.1 43.1
8.9 16.6
ربح الت�شغيل
�صايف (اخل�سارة) بعد ال�ضرائب ()13.4( )3.9( )5.2( )1.5
�صايف (اخل�سارة) بعد حقوق الأقلية ()21.4( )8.8( )8.2( )3.4
مالحظة :الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك وربح الت�شغيل لفرتة الن�صف
الميزانية العمومية الموحدة غير المدققة
الأول قبل احت�ساب خ�سارة من بيع �سفن بقيمة  2.3مليون ريال عماين.
كما في  30يونيو 2018م
بالنظر �إىل ظروف ال�سوق الراهنة ،حققت توباز نتائج مقبولة خالل الربع الثاين بعائد
201٧م
 2018م
قدره  32.8مليون ريال عماين ( 85مليون دوالر �أمريكي) وبلغت الأرباح قبل الفوائد
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك  17مليون ريال عماين ( 44مليون دوالر �أمريكي)
بارتفاع قدره  %49و %69على التوايل ،مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2017م .كما الأ�صول غري اجلارية
622٫371 629٫504
ممتلكات ومعدات و�آالت
34٫980
30٫549
�شهدت ال�شركة �أي�ض ًا حت�سنن ًا م�ستمر ًا مقارنة بالربع الأول من عام 2018م مع ارتفاع يف �أ�صول غري ملمو�سة
5٫099
4٫926
العائدات بن�سبة  %29وارتفاع يف العائدات والأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك �أ�صول غري جارية �أخرى
والإهالك بن�سبة  .%33وبتحقيق هام�ش العائدات والأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
662٫450 664٫979
105٫250 135٫056
واال�ستهالك والإهالك ن�سبة ( %52بن�سبة ارتفاع قدرها  %6مقارنة بنف�س الفرتة من الأ�صول اجلارية
عام 2017م) ،وا�صلت توباز تفوقها ب�شكل كبري يف الأداء على نظرياتها يف العامل.
95٫643 112٫239
االلتزامات ااجلارية
الأهم من ذلك التح�سن يف ا�ستخدام �أ�سطول توباز الرئي�سي الذي و�صل �إىل  %86يف
39٫124
دفعة مقدمة من عميل*
الن�صف الأول من عام 2018م بارتفاع بلغ  %23مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2017م� ،سندات قابلة للتحويل �إلزام ًا لأ�سهم -
الأمر الذي يُعد دلي ًال على متانة العالقات التجارية بني توباز وعمالئها الرئي�سيني يف اجلزء احلايل
11٫994
()2٫387( )16٫307
قطاع اال�ستك�شاف والإنتاج .وت�شهد ال�شركة حت�سن ًا ثابت ًا يف ا�ستخدام �سفن الأ�سطول �صايف الأ�صول اجلارية
يف �إفريقيا ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا خالل الربع الثاين .كما كان
لت�شغيل � 6سفن يف تركمن�ستان ل�صالح �شركة دراجون �أويل منذ �أواخر عام 2017م �أث ٌر االلتزمات غري اجلارية
�إيجابي على ارتفاع ن�سبة اال�ستخدام .ونحن دائم ًا على �أهبة اال�ستعداد لزيادة حجم قرو�ض لأجل و�سندات ممتازة ،با�ستثناء
353٫109 365٫472
الأ�سطول لتلبية الطلب املتزايد من عمالئنا الذين تربطنا بهم عالقة طويلة .كذلك اال�ستحقاقات اجلارية
92٫172 102٫518
مدفوعات غري جارية و�سلفيات*
نوا�صل زيادة وترية �أعمال بناء �سفن النقل اخلا�صة بعقدنا الرئي�سي للدعم البحري
445٫281 467٫990
املربم مع �شركة تنجيز ت�شيف �أويل ،علم ًا ب�أنه مت ت�شغيل �ست �سفن بطاقتها اال�ستيعابية
الكاملة بنهاية الربع الثاين.
214٫782 180٫682
�صايف الأ�صول
يتوقع �أغلب مراقبي ال�سوق فرتة م�ستقرة لأ�سعار النفط وا�ستمرار ًا للتح�سن املعتدل حقوق امل�ساهمني
29٫878
36٫727
يف �أو�ضاع �سوق �سفن الدعم البحري مع بداية الن�صف الثاين من عام 2018م� .إال �أن ر�أ�س املال
()5٫163
()6٫853
�أو�ضاع التجارة العامة �ستبقى حتدي ًا يف جمال �أعمالنا لأنها �أدت �إىل انخفا�ض معدل �أ�سهم خزانة
22٫302
26٫937
الأجر اليومي والذي نتوقع ا�ستقراره ومن ثم ارتفاعه على املدى القريب مع زيادة عالوة �إ�صدار الأ�سهم
10٫163
12٫446
احتياطي قانوين
ا�ستخدام �أ�سطول ال�سفن.
1٫429
2٫500
احتياطي قر�ض ثانوي
(17٫340 )23٫304
�أرباح حمتجزة
()1٫009
()870
احتياطات �أخرى
74٫940
47٫583
46٫799
46٫799
ال�سندات الدائمة
93٫043
86٫300
حقوق الأقلية
214٫782 180٫682
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
* ح�صلت توباز وهي �شركة تابعة للنه�ضة للخدمات �ش م ع ع على متويل للأعمال التي ت�سبق عملية التحريك من �شركة
تنجيز �شيفر �أويل مبوجب عقد نقل بحري .ومت ا�ستخدام هذا املبلغ يف متويل النفقات املالية الرئي�سية لبناء �سفن
مبوجب هذا العقد .وبعد ال�شروع يف الأعمال �سيتم ا�ستقطاع هذا املبلغ املقدم من مبلغ املطالبة املالية الذي �سيقدم
ل�شركة تنجيز �شيفر �أويل مقابل تقدمي خدمات النقل .ومن �إجمايل املبلغ املقدم املتبقي البالغ  123.2مليون ريال
عماين ،من املتوقع ا�ستقطاع مبلغ  39.1مليون ريال عماين خالل الـ � 12شهر ًا القادمة وقد مت ت�صنيفه كالتزام جاري
يف البيانات املالية للن�صف الأول من عام 2018م (2017م� :صفر) .ومبلغ الر�صيد املتبقي من املبلغ املقدم البالغ
 84.1مليون ريال عماين ( 69.8 :2017مليون ريال عماين) قد مت �إدراجه حتت بند مدفوعات غري جارية و�سلفيات.

امل�شروع ووافقوا بالإجماع على امل�ساهمة يف هذه املبادرة وفق ًا لن�سبة كل �شريك .يقوم
أر�ض م�ساحتها � 197ألف مرت مربع وح�صلنا �سابق ًا على م�ساحة
امل�شروع احلايل على � ٍ
�إ�ضافية بلغت � 70ألف مرت مربع والتي ندر�س تخ�صي�صها مل�شاريع التطوير اجلديدة
لتلبية طلبات الإ�شغال العالية امل�ستدامة واالحتياجات املطلوبة على املدى الطويل.
كنا على ثقة منذ البداية يف �إمكانيات الدقم وما �سوف تقدمه لل�سلطنة ،نحن و�أ�صحاب
امل�صلحة وال�شركاء يف ال�شركة نحمل ذات الثقة والر�ؤية لتوفري حلول �إ�سكانية عالية
اجلودة وب�أ�سعار منا�سبة خم�ص�صة للمقاولني وال�شركات والعمال .وتعترب قرية
النه�ضة بالدقم عام ًال مهم ًا يف م�شروع منطقة الدقم ب�أكملها.
لقد �أ�صبحت الر�ؤية احلالية واقع ًا ب�سبب الثقة التي متتع بها �أ�صحاب امل�صلحة يف
التزام �شركة النه�ضة حتى خالل فرتة الركود االقت�صادي بربامج ا�ستثمارية متو�سطة
وطويلة املدى رمبا لن حتقق مكا�سب على املدى الق�صري ولكنها برامج �أ�سا�سية للنمو
واملناف�سة م�ستقبالً.
كانت قُرى النه�ضة التي توفر م�ساكن دائمة للمقاولني مبناطق االمتياز التابعة ل�شركة
تنمية نفط عمان �أحد امل�شاريع امل�شابهة منذ البداية �أي�ضاً .فقد ظلت ن�سبة الإ�شغال
عالية يف عام 2018م وظل الأداء ثابت ًا و�إيجابياً .وتتوقع �شركة تنمية نفط عمان زيادة
يف �أن�شطة الأعمال خالل ال�سنوات القادمة مب�شاريع خمتلفة الأحجام.
نظرة عامة
�إن التقدم الذي �شهده الن�صف الأول من عام 2018م �أمر م�شجع .والنظرة العامة
على الن�صف الثاين من عام 2018م وعام 2019م يف حت�سن م�ستمر .لقد ع�صفت
رياح م�ضطربة ال �سابق لها بالقطاعات والأ�سواق االقت�صادية الرئي�سية التي نعمل
فيها .لذلك نخطو نحو امل�ستقبل ونحن ندرك ب�أن النظام العاملي ال يت�سم بالثبات ونثق
بعالقاتنا مع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني ونفخر ونقدّر الكفاءة واحلما�سة وااللتزام
يل �أعمال �شركتنا ونثق
الذي يتحلى به موظفو ال�شركة ونتفاءل ب�إمكانيات جما ّ
باال�ستقرار املايل واحل�صافة املالية واحلوكمة التي تنتهجها ال�شركة .نخطو بحذر
ولكن نتحلى بال�شجاعة للتعامل مع املخاطر املح�سوبة والفر�ص املتاحة.
شكر وتقدير
نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أود الإعراب عن خال�ص �شكري وتقديري حل�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -على قيادته الر�شيدة
ودعمه لو�ضع بيئة �أعمال مكّنت ال�شركة من حتقيق النجاح واالزدهار حملي ًا ودولياً.

�سـمري ج فان�سي

رئي�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخل الموحدة (غير المدققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

201٧م
2018م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
العائدات

110٫965

92٫723

م�صروفات الت�شغيل

()73٫051

()64٫381

الإهالك

()17٫081

()16٫779

ربح الت�شغيل

20٫833

11٫563

(خ�سارة) يف بيع �سفن

()2٫329

-

�صايف م�صروفات متويل

()15٫098

()13٫791

ربح( /خ�سارة) قبل ال�ضرائب

3٫406

()2٫228

ال�ضرائب

()1٫741

()3٫570

الربح( /اخل�سارة) للفرتة

1٫665

()5٫798

�صايف الربح( /اخل�سارة) العائد �إىل:
امل�ساهمني يف ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

407
1٫258

()8٫122
2٫324

1٫665

()5٫798

مالحظات
� -1سيتم �إر�سال البيانات املالية �إىل امل�ساهمني عن طريق الربيد خالل � 7أيام من ا�ستالم
الطلب.
� -2سيتم حتميل البيانات املالية على موقع ال�شركة www.renaissanceservices.com

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.renaissanceservices.com :

