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تقرير رئيس مجلس اإلدارة للنصف األول من عام 2016
ا�ستحوذت ال�شركة على ح�صة م�سيطرة قدرها  %80يف �شركة �إمارات تي�ست كاترينج
�ش م م يف �أبوظبي بالإمارات العربية املتحدة اعتبارا من � 1سبتمرب  .2016على
الرغم من �أن هذا اال�ستحواذ لي�س كبريا من الناحية اجلوهرية �إال �أن �إمارات تي�ست
كاترينج تتمتع ب�سمعة ممتازة يف توفري عدد من العقود من وحدة �إنتاج مركزية لعدد
من املنافذ التجارية وامل�صانع واملدار�س وغريهم من العمالء� .إمارات تي�ست كاترينج
تختلف اختالفا طفيفا عن ن�شاطنا يف خدمات العقود و�سيتم ت�شغيل هذه ال�شركة يف
�أبوظبي عن طريق النه�ضة خلدمات �إدارة املرافق �ش م م ولدى ال�شركة �إمكانيات للنمو
يف ال�سوق اجلديدة من خالل الت�شغيل عرب وحدة للإنتاج املركزي من الطراز الأول
و�سيوفر لنا هذا اال�ستحواذ قاعدة مربحة لتطوير ال�سوق.

نظرة عامة
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 2016م .
ال تزال �أ�سعار النفط منخف�ضة ن�سبيا مما ي�ؤدي بدوره �إىل الت�أثري على �أداء �شركتنا،
�إال �أنها مل ت�ؤثر على مقدرتنا يف احل�صول على تعاقدات هامة �ستحقق �أدا ًء ممتازا يف
ال�سنوات القادمة.
كا�سبيان بروتكتور التابعة لتوباز يف مهمة عملية

األداء المالي

مليون ريال عماين مليون دوالر �أمريكي
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2015م
2015م
2016م
2016م

العمليات امل�ستمرة
305.9 280.0 117.8 107.8
الإيرادات
98.4 98.7
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب 37.9 38.0
والإهالك والإطفاء
57.7 54.9
22.2 21.1
ربح الت�شغيل
()0.1
()0.1
7.1
الربح ال�صايف(/اخل�سارة) بعد 2.7
ال�ضرائب من العمليات امل�ستمرة
العمليات غري امل�ستمرة
()4.6( )0.2( )1.8( )0.1
اخل�سارة يف العمليات غري
امل�ستمرة
()5.0
()1.9
6.9
الربح ال�صايف(/اخل�سارة) 2.7
بعد ال�ضرائب
�صايف اخل�سارة بعد حقوق الأقلية ()12.1( )3.9( )4.7( )1.5
مالحظات� :صايف اخل�سارة يف الن�صف الأول من عام  2015بعد �شطب خم�ص�ص
قر�ض ملرة واحدة يف توباز مببلغ  3.2مليون ر.ع.
لقد �أكملت ال�شركة �إعادة �شراء ال�شريحة الثالثة والأخرية من ال�سندات القابلة للتحويل
�إلزاميا حيث قامت ال�شركة ب�شراء  %46من تلك ال�سندات.

مليون ريال عماين مليون دوالر �أمريكي
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2015م
2015م
2016م
2016م
175.3 149.8
67.5 57.7
46.5 40.1
17.9 15.4
()3.1
()1.2
0.8
0.3

الإيرادات
ربح الت�شغيل
�صايف الربح(/اخل�سارة بعد
ال�ضرائب
�صايف اخل�سارة بعد حقوق
()10.1( )10.1( )3.9( )3.9
امل�ساهمني
مالحظة� :صايف اخل�سائر يف الن�صف الأول من عام  2015بعد خ�صم خم�ص�ص
قدره  3.2مليون ر.ع ل�شطب ترتيبات قر�ض.

للنفط بكازاخ�ستان .اجلزء الأول من اال�ستثمار يف هذه ال�سفن بد�أ يف الربع الثاين.
�إن اكت�ساب مثل هذه العقود وقدرة توباز امل�ستمرة على اال�ستثمار يف امل�ستقبل يف ظل
هذه الظروف ال�صعبة يدل على قوة ال�شركة على الرغم من ظروف ال�سوق غري العادية.
�إذا حتلينا بال�صرب الآن ،ف�إن امل�ستقبل �سيكون واعدا.

مليون ريال عماين مليون دوالر �أمريكي
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2015م
2015م
2016م
2016م
130.6 130.3
50.3 50.2
الإيرادات
11.2 14.8
4.3
ربح الت�شغيل
5.7
6.0 10.9
2.3
الربح ال�صايف بعد ال�ضرائب 4.2
6.0 10.9
2.3
الربح ال�صايف بعد حقوق الأقلية 4.2
الربع الثاين فرتة حتدث فيها الت�أثريات ال�سنوية على الأداء حيث ينخف�ض معدل
الإ�شغال يف ال�صيف بالإ�ضافة �إىل التغيريات املو�سمية يف الت�شغيل خالل �شهر رم�ضان
املبارك .ت�ضمن الربع الأول �أي�ضا بع�ض العقود الق�صرية.
ما زالت �آثار تدين �أ�سعار النفط م�ستمرة يف �شركات اخلدمات .معدل الإ�شغال يف
حقول النفط ما زال يقل عن  %10مقارنة بالعام املا�ضي كما �أن هناك العديد من
املناق�صات التي كان من املفرت�ض �أن يعلن عنها هذا العام مل تعر�ض على املناف�سة
لأن اجلهات احلكومية وبع�ض العمالء اختاروا متديد العقود للمتعاقدين احلاليني
مقابل تخفي�ض الأ�سعار احلالية .ويف هذا ال�صدد ،قمنا بتقدمي عدد من املناق�صات
واملقرتحات وهي الآن قيد النظر بوا�سطة العمالء املعنيني وت�شتمل على بع�ض الفر�ص
الكبرية التي لو وفقنا فيها �سيكون لها ت�أثري �إيجابي.
ا�سرتاتيجيتنا القائمة على تنويع خدماتنا والقطاعات واملناطق اجلغرافية قد وفرت
لنا قاعدة عري�ضة من الفر�ص لأن�شطتنا يف جماالت �إدارة املرافق املتكاملة ب�شقيها
الب�سيط وال�صعب ومبرور الزمن �ست�ساعد هذه يف تعوي�ض النق�ص احلايل يف الن�شاط
التقليدي فيما يخت�ص ب�إعادة التقدمي للمناق�صات.

�أ�سواقنا الرئي�سية يف منطقة بحر قزوين م�ستقرة غري �أن مناطق ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا تتعر�ض لل�ضغط ب�سبب هجرة ال�سفن من الأ�سواق ا لآ�سيوية الراكدة مرفق النه�ضة خلدمات التموين مب�سقط
وخف�ض الأ�سعار يف وقت انخف�ض فيه ن�شاط ال�سوق م�سبقا ونتيجة لذلك هناك حاجة
متزايدة لدى ال�شركات لتخزين �سفنها وينبغي على القطاع مبا يف ذلك توباز �إعادة
النظر يف تقييم ال�سفن واحتماالت انخفا�ض قيمتها يف نهاية ال�سنة .على الرغم من الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة)
ذلك ،ظلت توباز متفوقة على نظرياتها على ال�صعيد العاملي.
كما في  30يونيو 2016م
ويعزى هذا �إىل حكمة وبعد نظر توباز يف ت�صميم منوذج عملها بالإ�ضافة �إىل منوذجها
2015م
2016م
املايل وقد �أظهرت ال�شركة قدرة فريدة يف القطاع الذي تعمل فيه على امت�صا�ص
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
الآثار ال�سلبية التي اعرت�ضتها وخرجت منها �أكرث مرونة و�أكرث قوة� .إن قوة امليزانية
العمومية والرتكيز امل�ستمر على التخطيط ال�سليم لل�سيولة بالإ�ضافة �إىل  1.6مليار
دوالر �أمريكي من العقود املرتاكمة ما هي �إال بع�ض الأ�سباب التي جعلت من وكاالت الأ�صول غري املتداولة
594.263
602.571
ممتلكات و�آالت ومعدات
الت�صنيف موودي و�ستاندرد �آند بور ت�ؤكدان على قوة ت�صنيف توباز.
33.020
33.117
الأ�صول غري امللمو�سة
على الرغم من الإحباط ب�سبب ت�أثر �أداء الأرباح يف الوقت احلا�ضر والذي قد ي�ستمر
2.810
3.604
على هذا املنوال خالل عامي  2016و � 2017إال �أننا مطمئنون للم�ؤ�شرات يف القطاع �أ�صول �أخرى غري متداولة
630.093
639.292
والعقود اجلديدة الهامة التي تب�شر مب�ستقبل �إيجابي.
134.938
108.556
لقد �أحطناكم علما يف الربع الأول عن متديد عقد � 14سفينة مع بريتي�ش برتوليوم الأ�صول املتداولة
100.116
86.210
يف �أذربيجان لغاية عام  2023والذي و�صفته جوائز �سي تريد ( )Seatradeالعاملية االلتزامات املتداولة
22.129
594
املرموقة ب�صفقة العام العاملية� .إن العقود طويلة الأجل من هذا النوع تربهن على القابلة للتحويل �إلزاما
ا�ستقرار توباز خالل هذه الأزمة.
12.693
21.752
�صايف الأ�صول

االلتزامات غري املتداولة

قرو�ض لأجل و�سندات ممتازة با�ستثناء
اال�ستحققات احلالية
�سندات قابلة للتحويل �إلزاميا
م�ستحقات غري جارية ومقدمات

�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني

واحدة من �سفن نقل الوحدات ( )15التابعة لتوباز

مبوجب ذلك العقد �ستقوم توباز ببناء � 15سفينة جديدة لتبد�أ العمل يف الربع الثاين
من عام  2018بعقد تبلغ مدته ثالث �سنوات على الأقل.
لقد مت ت�صميم هذه ال�سفن بالتعاون مع جمموعة فارد �شيب يارد للعمل يف �أنظمة
الأنهر ال�ضحلة لنقل الوحدات والب�ضائع عرب املمرات املائية الرو�سية �إىل حقل تنغيز

�سنقوم بافتتاح املرحلة الأوىل من قرية النه�ضة اجلديدة بالدقم يف الن�صف الثاين من
العام ونتوقع �أن يكون الإ�شغال بطيئا يف الأ�شهر الأويل للت�شغيل .تعترب الدقم منطقة
مفعمة بالن�شاط االقت�صادي على الرغم من �أن �سري العمل فيها �أبط�أ مما كان متوقعا
ولكننا نتوقع �أن يكون م�شروعنا بالدقم كمحرك للنمو يف عام  2017والأعوام التي تليه.
النظرة المستقبلية
يف االقت�صاديات املعتمدة على النفط كتلك التي نعمل فيها نتوقع تباط�ؤ النمو خالل
عامي  2016و  2017و�ستقوم احلكومات باتخاذ تدابري �إ�ضافية جلمع الأموال وخف�ض
التكاليف لتحقيق التوازن يف الدفاتر املالية بينما �سي�ستمر العمالء يف البحث عن
الطرق التي متكنهم من خف�ض التكاليف و�ستكون امل�شاريع اجلديدة قليلة ومتباعدة
وبالتايل ف�إن التحدي الأكرب الذي نواجهه يتمثل يف املحافظة على �إدارة �أعمال ال�شركة
ب�أمان يف هذه الظروف ال�صعبة خالل العامني القادمني.
على الرغم من ذلك ،ف�إن �شركاتنا قد �صمدت �أمام هذا الرتاجع يف االقت�صاديات
املعتمدة على النفط والغاز بل �أنها قد تفوقت على نظرياتها من خالل العقود امل�ستقرة
املرتاكمة طويلة الأجل بالإ�ضافة �إىل متديد العديد من العقود م�ؤخرا و هناك م�ؤ�شرات
منو حمتملة للنه�ضة يف عام  2017بالدقم و لتوباز يف عام  2018بحقل تنغيز للنفط
بكازاخ�ستان .على الرغم من �صعوبة احل�صول على فر�ص جديدة �إال �أن ا�سرتاتيجياتنا
الفعالة توفر ل�شركاتنا من�صة انطالق لفر�ص �أو�سع.
تقدير وعرفان
ي�صدر هذا البيان بعد وقت ق�صري من احتفالنا بالذكرى ال�ساد�سة والأربعني ليوم
النه�ضة العمانية وبهذه املنا�سبة ي�سرنا �أن نعرب عن عميق امتنانا وتقديرنا حل�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ،حفظه اهلل ورعاه ،على قيادته
مل�سرية التنمية يف �سلطنة عمان وجعلها واحة للأمن وال�سالم.

قطاع �سفن الدعم البحري هو الأكرث ت�ضررا يف �صناعة النفط والغاز يف ظل ا�ستمرار
�أزمة �أ�سعار النفط وهنالك �أكرث من � 1000سفينة حول العامل خارج نطاق اخلدمة
وينعك�س هذا جليا يف توقف �أكرث من  300حفارة وعوامة تقوم �سفن الدعم البحري
بخدمتها وبالتايل ف�إن توباز قد ت�أثرت �أي�ضا.

لقد �أعلنا يف الربع الثاين �أن توباز و بلو ووتر �شيبينغ (  )Blue Water Shippingقد
�أبرمتا عقدا لتوفري وت�شغيل � 15سفينة مل�شروع تنغيز�شفرويل بكازاخ�ستان ب�أكرث من
 350مليون دوالر �أمريكي.

�سري العمل يف قرية النه�ضة بالدقم

ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
�سندات دائمة
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي قر�ض ثانوي
�أرباح حمتجزة
�إحتياطيات �أخرى

حقوق �أقلية غري م�سيطرة

جمموع حقوق امل�ساهمني

330.312
20.997
45.877
397.186
263.858

341.586
40.925
16.688
399.199
243.587

29.065
()3.445
21.045
46.799
9.884
20.000
51.936
()1.103
174.181
89.677
263.858

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

�سـمري ج فان�سي
رئيــ�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخل الموحدة (غير المدققة)
لفترة السثة أشهر المنتهية في  30يونيو 2016

2016م

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

2015م

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
107.793
()69.910
()16.745
21.138

117.865
()79.963
()15.614
22.204

()13.849

()16.994

7.289
()4.564

5.210
()5.265

2.725

()55

()58
2.667

()1.859
()1.914

()1.484
4.151
2.667

()4.668
2.754
()1.914

مالحظات
� -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.renaissance.om

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

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

