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تقرير رئيس مجلس اإلدارة للنصف األول 2015م
امل�ساهمون الكرام ..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن اقدم لكم القوائم املالية غري املدققة ل�شركة
النه�ضة للخدمات �ش م ع ع لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2015م .
�إن القيود التي تفر�ضها ال�سيا�سة العاملية على �سعر برميل النفط ما زالت ت�ؤثر على
العديد من الأ�سواق ولذلك ف�إن �أعمالنا اجلديدة يف غرب افريقيا قد ح�صلت على
ن�صيبها من ال�صعوبات التي تواجهها تلك الأ�سواق يف تفعيل احتياطياتها الكبرية.
�إن قوة موقفنا يف بحر قزوين واال�ستقرار الن�سبي يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا
�أبقت على تدفق الإيرادات يف �أعمالنا يف جمال النفط والغاز بينما ت�شهد �أعمال
الإ�سكان واخلدمات يف عُ مان منوا يف حجم �أن�شطتها .وعلى نطاق املجموعة ف�إن العقود
املرتاكمة ت�ضمن تدفقات نقدية كبرية على املدى الطويل وت�ستمر الأ�سواق املالية يف
املحافظة على ثقتها يف خططنا و�إمكانياتنا.
ال �شك يف �أن هذا عاما �صعبا بالن�سبة لنا ومن املرجح �أن ي�ستمر هذا التحدي خالل
الن�صف الثاين من عام  2015ومع ذلك ،نحن واثقون من ا�سرتاتيجياتنا على املدى
الطويل وملتزمون باجلودة لعمالئنا ون�ستعد لال�ستفادة من الفر�ص املنا�سبة.
األداء المالي

الأعمال امل�ستمرة
الإيرادات
الأرباح قبل الفوائد
وال�ضرائب والإهالك والإطفاء
ربح الت�شغيل
الربح /اخل�سارة بعد ال�ضرائب
من العمليات امل�ستمرة
العمليات التي مت �إيقافها
الربح /اخل�سارة من
العمليات املوقوفة
الربح ال�صايف

ماليني الرياالت مليون دوالر �أمريكي
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2014م
2015م
2014م
2015م
117.9

117.3

306.1

304.7

36.6
21.0

41.5
27.6

95.1
54.5

107.8
71.7

()1.3

9.1

()3.4

23.6

()0.6
()1.9

1.8
10.9

()1.6
()4.9

4.7
28.3

مالحظات:
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء يف الن�صف الأول من عام 2015
وربح الت�شغيل بعد �شطب خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة قدره  1.9مليون ر.ع
(الن�صف الأول من عام  0.7 :2014مليون ر.ع)
�صايف اخل�سارة يف الن�صف الأول من عام  2015بعد �شطب  3.2مليون ر.ع تكاليف
قر�ض م�ستهلك يف توباز.
حافظت الإيرادات على نف�س معدل العام املا�ضي بينما انخف�ضت الأرباح قبل الفوائد
وال�ضرائب والإهالك والإطفاء بن�سبة  %11.8وعلى الرغم من ذلك ت�شري الأرقام
الإيجابية للأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك و الإطفاء �إىل �أن الأعمال حتقق
تدفقات نقدية قوية و �سليمة .ارتفاع تكاليف التمويل و�ضمور هوام�ش الأرباح ما زالت
ت�شكل �ضغطا على �إجمايل �صايف الربح .بالإ�ضافة �إىل ذلك و�ضعنا خم�ص�ص قدره
 1.9مليون ر.ع مل�ستحقات يف توباز و النه�ضة.
لقد متكنت ال�شركة بنجاح من احل�صول على  125مليون دوالر �أمريكي من خالل طرح
�سندات دائمة بن�سبة فائدة  %7.9وقد مت �إدراج تلك ال�سندات يف بور�صة �إيرلندا.
�ستكون هذه ال�سندات جزءا من حقوق امللكية يف امليزانية العمومية كما �ستتم معاجلة
�سداد الفوائد على ال�سندات من خالل امليزانية العمومية �أي�ضا� .ست�ستخدم عائدات
ال�سندات يف �إعادة �شراء ثلثي (� )2/3إجمايل ال�سندات القابلة للتحويل �إلزاميا.
برنامج �إعادة ال�شراء �سيعود بالفائدة على امل�ساهمني لأنه �سيقلل من خماطر تخفي�ض
قيمة الأ�سهم كما �سيعود بالفائدة �أي�ضا على حملة ال�سندات القابلة للتحويل �إلزاميا
لأنه يتيح لهم الفر�صة ال�ستبدال �سنداتهم نقدا .لقد اكتملت عملية �شراء الثلث ()1/3
الأول من �إجمايل ال�سندات القابلة للتحويل �إلزاميا ومن املتوقع �إكمال ال�شراء الثاين يف
الأ�سبوع الأول من �سبتمرب .2015
الركائز الداخلية الأ�سا�سية لل�شركتني يف جمموعتنا قوية بف�ضل التمويل ال�سليم،
التدفقات النقدية امل�ستدامة والعمليات الرائدة يف القطاع الذي تعمالن فيه .نحن
واثقون ،على الرغم من عدم ر�ضانا ،ب�أننا لدينا اال�سرتاتيجيات ال�صحيحة التي متكن
ال�شركتني من حتقيق غاياتهما.
توباز

مليون دوالر �أمريكي
ماليني الرياالت
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2014م
2014م
2015م
2015م
185.2
71.3
الإيرادات
175.3
67.5
60.8
23.4
46.5
ربح الت�شغيل 17.9
مالحظة� :أرباح الت�شغيل يف الن�صف الأول من عام  2015بعد خ�صم خم�ص�ص
ملرة واحدة قدره  0.8مليون ر.ع (عام  0.7 :2014مليون ر.ع).

ميار�س العمالء يف قطاع �سل�سلة �إمدادات النفط والغاز �ضغوطا على �أ�سعار العقود كرد
فعل على تدين �أ�سعار النفط يف الوقت احلا�ضر .نتيجة النخفا�ض الأن�شطة البحرية
ف�إن الطلب على �سفن الدعم البحري قد انخف�ض يف جميع املجاالت نظرا لتوقف بع�ض
امل�شاريع �أو �إعادة هيكلتها �أو �إلغائها كما �أن زيادة املعرو�ض يف بع�ض قطاعات ال�سفن قد
�أدى �إىل تفاقم الو�ضع وبالتايل �إىل اال�ستخدام وانخفا�ض الأ�سعار اليومية.
تثبت توباز مرة �أخرى قدرتها على املرونة بف�ضل العقود طويلة الأجل مع كبار منتجي
النفط والغاز الدوليني والوطنيني بالإ�ضافة �إىل مواقعها اجلغرافية يف بحر قزوين
وال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا وبف�ضل �أ�سطولها احلديث واملتطور.
العقود املرتاكمة املتوفرة مبا يقرب من  1بليون دوالر �أمريكي مع ال�شركات الكبرية
والو�ضع املمتاز يف الأ�سواق وامليزانية العمومية اجليدة و�أ�سطولنا احلديث والفعال
�ست�ساعدنا يف اجتياز هذا التباط�ؤ يف �سوق �سفن الدعم البحري.
يف �ضوء زيادة تركيز العمالء على التكاليف وخف�ض الأن�شطة فقد عملت ال�شركة على
تكثيف جهودها التجارية يف الأ�سواق احلالية مع العمالء احلاليني واجلدد ،والإدارة يف
حوار م�ستمر مع العديد من عمالئها الرئي�سيني.

على الرغم من �أن تكاليف الت�شغيل تدار ب�شكل جيد وقادر على املناف�سة �إال �أنه مت
تخفي�ضها ب�شكل �أكرب.
على الرغم من ا�ضطراب الأ�سواق وا�صلت توباز يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتها بقوة وتبو�أت
مراكز مرموقة يف �أهم �سوقني يف غرب افريقيا يف عام  .2015تعتقد ال�شركة �أن ت�أكيد
وجودها يف �أجنوال و نيجرييا هو مبثابة موطئ قدم يف �سوق غرب افريقيا الكبري
واملتنامي و�أن اال�ستثمارات التي قامت بها خالل عامي  2014و � 2015ست�ؤتي �أكلها
عندما ت�ستقر الأ�سواق وتتعافى.
ح�صلت توباز خالل الربع الثاين على ت�سهيالت بقيمة  550مليون دوالر �أمريكي لإعادة
متويل القر�ض امل�صريف امل�ضمون وقد �أدت هذه املبادرة �إىل حت�سني فوائد التكاليف
يف توباز ب�شكل كبري وت�أجيل ا�ستحقاقات ديونها وتعهداتها ومع ذلك كان عليها �أن
تقوم ب�شطب  8.3مليون دوالر �أمريكي من الر�سوم غري امل�ستهلكة املتعلقة بالت�سهيالت
ال�سابقة وقد مت عك�س هذه التكاليف غري النقدية يف بيان الدخل للربع الثاين على النحو
الوارد هنا� .إن املقدرة على تنفيذ عملية �إعادة متويل بهذا احلجم يف ظل التحديات
ال�سائدة يف ال�سوق تدلل على مكانة توباز لدى البنوك الإقليمية والعاملية كما تدلل على
قوة ميزانيتنا العمومية ومنوذج عملنا.
يف يونيو قمنا برتكيب نظام  ABSلإدارة الأ�ساطيل البحرية يف  58من �سفن الدعم
البحري لدينا و�سي�ساعد هذا النظام يف جتويد �أعمال ال�صيانة وبالتايل تقليل الوقت
ال�ضائع وتخفي�ض التكاليف ذات ال�صلة باحلو�ض اجلاف .يوفر النظام �أي�ضا معايري
�إ�ضافية لل�صحة وال�سالمة حيث �أن �سالمة ورفاهية موظفينا حتتل الأ�سبقية الأوىل يف
جميع �شركاتنا.
على الرغم من حمدودية التزامات توباز لزيادة الإنفاق الر�أ�سمايل �إال �أننا لن نغ�ض
الطرف عن فر�ص التو�سع احلكيمة التي تطرح نف�سها يف ظل هذه الظروف الع�صيبة.
تعتقد ال�شركة ب�أنه �ستكون هناك فر�ص للتفوق يف الأداء يف �أعمال �سفن الدعم البحري
�سواء من الناحية اجلغرافية �أو يف بع�ض قطاعات ال�سفن و�أن ال�شركات اجليدة �ستجد
الو�سيلة ال�ستغالل تلك الفر�ص وتوباز لديها القدرة املالية وو�ضوح الر�ؤية التي متكنها
من العمل والنمو خالل هذه الأزمة.
النهضة (مجموعة خدمات العقود سابقا)

مليون دوالر �أمريكي
ماليني الرياالت
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2014م
2014م
2015م
2015م
119.2
45.9
الإيرادات
130.6
50.3
14.8
5.7
12.0
ربح الت�شغيل 4.6
مالحظة� :أرباح الت�شغيل يف الن�صف الأول من عام  2015بعد خ�صم خم�ص�ص
ملرة واحدة قدره  1.1مليون ر.ع

على الرغم من ظروف ال�سوق ال�صعبة ب�شكل عام وتعر�ضنا غري املبا�شر لتذبذب �أ�سعار
النفط ،ف�إن �أداءنا املايل حتى الآن م�ساويا للعام املا�ضي .هناك منو لأعمالنا يف �سوقنا
املحلي ب�سلطنة عمان ولكن هذا النمو ت�ضاءل �أمام التكاليف واخل�سائر يف �أ�سواقنا
النا�شئة.
لقد ح�صلنا على عقد لإدارة مرافق مع�سكرات م�شروع خزان التابع لربيتي�ش برتوليوم
بقيمة  48مليون دوالر و�سيبد�أ الإعداد لهذه اخلدمات يف �أغ�سط�س  .2015فرتة العقد
املبدئية قدرها � 29شهرا مع �إمكانية متديدها ل�سنتني �أخريني.

لقد �أثرت �أ�سعار النفط العاملية على �أعمالنا يف جمال الإ�سكان فقد �أدى انخفا�ض
�أعمال املقاولني �إىل انخفا�ض م�ستوى الإ�شغال يف وحدات ال�سكن الدائم للمقاولني يف
حقول النفط العمانية .تبلغ ن�سبة الإ�شغال احلالية  %79من بداية العام حتى تاريخه
و�صوال �إىل  %76يف نهاية يونيو مقارنة بـ  %83يف عام .2014
لقد �أوقفنا عملياتنا يف غرب افريقيا ب�سبب الت�أخري يف ال�سداد من قبل بع�ض العمالء
والرتاجع العام يف ال�سوق كما �أننا ال جند الزخم الالزم ملبادرات تطوير �أعمالنا يف
بع�ض �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى ،ال �سيما الإمارات العربية املتحدة
ونتيجة لذلك ف�إن عملياتنا الدولية تعمل بخ�سارة هذا العام.
ي�سري العمل يف املجمع ال�سكني اجلديد مبنطقة الدقم والتو�سع يف املرافق ال�سكنية
مبنطقة قرن علم ح�سب الوقت وامليزانية املحددة .ا�ست�شرافا للم�ستقبل ،توقعاتنا
بالن�سبة للإ�شغال ت�شري �إىل �أن هذه امل�شاريع �ست�ؤدي �إىل زيادة كبرية يف حجم �أعمالنا
يف جمال الإ�سكان اعتبارا من  2016ف�صاعدا.
يف �شهر مايو رحبنا ب�سعادة �سامل بن نا�صر بن �سعيد العويف وكيل وزارة النفط والغاز
يف مرفق فهود للإ�سكان وذلك لتد�شني امل�شروع التجريبي للطاقة ال�شم�سية الذي يعترب
م�شروعا رائدا من خالل ا�ستخدام خاليا الطاقة ال�شم�سية وا�ستخدام هيكلها لتظليل
منطقة مواقف ال�سيارات .يوفر توليد الطاقة ال�شم�سية الكثري من الطاقة املطلوبة
للمن�ش�أة �إىل جانب الفوائد البيئية  -ما يعادل عدم القيادة لـ  4.5مليون كيلومرتا.
تنظر النه�ضة يف ا�ستك�شاف كفاءة حلول �صديقة للبيئة لإدارة النفايات ،من خالل نظام
يعمل على ا�ستخدام خملفات الطعام ك�سماد بدال من �إر�سالها �إىل مكبات النفايات وقد
ذهب فريق من ال�شركة �إىل برلني باملانيا ال�ستالم اجلائزة البيئية لهذه املبادرة التي
�ستخف�ض من �إجمايل انبعاثات الكربون مبا يعادل .%45
النظرة المستقبلية
الرتاجع الأخري يف �أ�سعار النفط قد قلل من �أي احتماالت لأي حت�سن يف الن�صف
الثاين من العام ويف ظل هذه الظروف العا�صفة يت�ضح جليا �أن الظروف التجارية
�ستظل �صعبة بالن�سبة لتوباز� .أما بالن�سبة للنه�ضة ،ومن خالل جمموعة خدمات العقود
�ستحذو حذو نتائجها الت�شغيلية يف العام ال�سابق.
يف هذه الظروف العا�صفة ظلت الإدارة تعمل عن كثب مع عمالئها وحافظت على
الإيرادات والتدفقات النقدية ذات ال�صلة وتخفي�ض التكاليف لأق�صى حد �آمن وقد مت
الرتكيز ب�شكل كبري على امليزانية العمومية لل�شركة وقد كانت هناك �إجراءات وا�سعة
النطاق فيما يتعلق بر�أ�س املال وهيكلة الديون حيث مت كل ذلك بنجاح مذهل مقارنة
بالظروف ال�سائدة.
الع�صر احلجري مل ينتهي لنفاذ احلجارة وع�صر النفط لن ينتهي لنف�س ال�سبب .لقد
تغريت ديناميكيات ال�صناعة ولكن النفط �سيبقى مهما كما كان .يف وقت الحق من هذا
العام وعندما تعود الأ�شياء �إىل طبيعتها يف هذه ال�صناعة �سيكون ب�إمكاننا �إجراء تقييم
مدرو�س لقيمة الأ�صول �أو �أ�ضرار جانبية حتتاج �إىل معاجلة.
يف مثل هذه العوا�صف� ،سوف يكون الأمر يف نهاية املطاف عن الفائزين واخلا�سرين.
توزيع الأ�صول �سي�ؤدي �إىل قيمة مقرتحة كبرية .بالأخذ يف االعتبار قوة ميزانيتنا
العمومية ،نحن على ثقة من قدرتنا على اال�ستفادة من الفر�ص التي �ستظهر ولكن
الأهم من ذلك هو اعتقادنا ب�أننا يف و�ضع ميكننا من ال�صمود يف وجه التحديات
واخلروج منها �أكرب و�أقوى .نحن ال ننوي �أن ن�ضيع �أزمة جيدة.
تقدير وعرفان
االحتفال الأخري بيوم النه�ضة املباركة يف  23يوليو تعزز بوجود ح�ضرة �صاحب اجلاللة
�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل و�أبقاه  -يف البالد والأنباء ال�سارة بتعايف
جاللته ونحن ممتنون للمقام ال�سامي للثقة التي �أوالها لل�شركات العمانية مما مكنها
من املناف�سة مع �أف�ضل ال�شركات يف العامل يف كل الأ�سواق املحلية والعاملية.

�سمري ج فان�سي

رئي�س جمل�س الإدارة

قائمة المركز المالي الموحدة غير المدققة

قائمة الدخــل الموحدة غير المدققة

كما في  30يونيو 2015م

كما في  30يونيو 2015

الأ�صول غري املتداولة

2014م
2015م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
594.263
33.020
2.810
630.093

558.556
31.958
3.536
594.050

الأ�صول املتداولة

134.938

139.739

االلتزامات املتداولة

100.116
22.129
12.693

106.474
33.265

341.586
40.925
16.688
399.199
243.587

349.430
38.948
9.550
397.928
229.387

ممتلكات و�آالت ومعدات
الأ�صول غري امللمو�سة
�أ�صول �أخرى غري متداولة

القابلة للتحويل �إلزاما

�صايف الأ�صول
االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض لأجل
�سندات قابلة للتحويل �إلزاميا
م�ستحقات غري جارية ومقدمات

�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي قر�ض ثانوي
�أرباح حمتجزة
�إحتياطيات �أخرى

حقوق �أقلية غري م�سيطرة
جمموع حقوق امل�ساهمني

28.209
()1.704
19.496
9.605
21.429
84.812
()181
161.666
81.921
243.587

28.209
()1.704
19.496
9.603
17.143
108.245
43
181.035
48.352
229.387

العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات
م�صروفات الت�شغيل
م�صروفات �إدارية *
ربح الت�شغيل
�صايف تكلفة التمويل **
الإهالك
الربح قبل �ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل
�صايف ربح الفرتة من العمليات
الت�شغيلية امل�ستمرة
الربح/اخل�سارة خالل الفرتة من
العمليات غري امل�ستمرة ***
الربح/اخل�سارة للفرتة
�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة

2014م
2015م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
117.865
()83.519
()13.321
21.025
()16.994
()75
3.956
()5.265

117.274
()77.530
()12.123
27.621
()13.871
()15
13.735
()4.599

()1.309

9.136

()605
()1.914

1.785
10.921

()4.668
2.754
()1.914

7.368
3.553
10.921

* امل�صاريف الإدارية للفرتة املنتهية يف  30يونيو  2015تت�ضمن �شطب خم�ص�ص ملرة واحدة
مببلغ  1.9مليون ر.ع ( 0.7 :2104مليون ر.ع)
** م�صاريف التمويل للفرتة املنتهية يف  30يونيو  2015تت�ضمن �شطب تكاليف ترتيبات قر�ض
غري م�ستهلك مببلغ  3.2مليون ر.ع يف توباز.
*** الربح من العمليات غريامل�ستمرة للفرتة املنتهية يف  30يونيو  2014تت�ضمن ربح مببلغ 1.8
مليون ر.ع من بيع جمموعة الإعالم واالت�صال.
مالحظة:
� -1سيتم �إر�سال البيانات املالية �إىل امل�ساهمني بالربيد خالل � 7أيام من ا�ستالم الطلب.
� -2سيتم حتميل البيانات املالية غري املدققة على املوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط للأوراق املالية
و�سيتم توفريها �أي�ضا على املوقع الإلكرتوين لل�شركة www.renaissanceoman.com
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