تقرير رئيس مجلس اإلدارة
للربع األول 2018م
نظرة عامة
نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أقدم لكم البيانات املالية غري املدققة ملجموعة النه�ضة للخدمات
�ش م ع ع لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2018م.
�أعمال اخلدمات� :إدارة املرافق املتكاملة واملرافق الب�سيطة واملرافق ال�صعبة وحلول الإ�سكان
عادت ال�شركة خالل هذا الربع �إىل حتقيق �أرباح هام�شية مع ا�ستقرار �أزمة �أ�سعار النفط التي اجلاهزة ب�إدارة قرية النه�ضة
�أحدثت ا�ضطراب ًا يف القطاع .ومتتلك ال�شركة �أ�س�س ًا للنمو وبرناجم ًا لإعادة وابتكار القيمة.
مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
قامت ال�شركة يف هذا الربع بن�شر تقريرها ال�سنوي ال�سابع حول اال�ستدامة .و�سيعزز التزامنا
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
باال�ستدامة املميزات الأ�سا�سية التي تتمتع بها ال�شركة وت�شمل� :سالمة العمل وفعالية النمو
2018م 2017م 2018م 2017م
وتخطيط يحافظ على البيئة وخدمة املجتمع املحلي .ويتوافق هذا االلتزام مع ت�أكيدنا على
62.7
68.1
24.1
26.2
تقدمي حلول خدمات �آمنة وفعّالة ومبتكرة لعمالئنا وتعهدنا بنهج منو وابتكار قيمة م�ستدامة العائدات
وطويلة الأجل لأ�صحاب امل�صلحة.
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
9.4
12.2
3.6
4.7
ومع حت�سن الأداء خالل عام 2018م ،ف�إننا ب�صدد درا�سة خيارات ا�سرتاتيجية لتعزيز القيمة واال�ستهالك والإهالك
يف (توباز) عالوة على مبادرات لتنويع وت�سريع النمو يف �أعمال خدمات (النه�ضة).
5.0
6.2
1.9
2.4
ربح الت�شغيل
األداء المالي
2.8
4.4
1.1
1.7
�صايف الربح بعد ال�ضرائب
الأداء املايل املوحد للمجموعة
3.4
5.2
1.3
2.0
�صايف الربح بعد حقوق الأقلية
مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
حققت ال�شركة خالل هذا الربع جناحات جيدة يف عدد من املناق�صات التناف�سية� ،ضمنت
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول املحافظة على عقود مهمة وح�صلت على عقود جديدة .وقد �ساعد على حتقيق ذلك ا�ستقرار
2018م 2017م 2018م 2017م
الأداء وزيادة ن�سبة الإ�شغال يف قرى النه�ضة مبواقع �شركة تنمية نفط عمان .بيد �أن هذه
النجاحات ت�أثرت بخ�سائر متوا�صلة يف �أعمالنا النا�شئة بدولة الإمارات العربية املتحدة وقرية
121.0 134.0
46.6 51.6
العائدات
النه�ضة بالدقم خالل مرحلة زيادة الإ�شغال ونعمل خالل هذا العام على حتقيق الأرباح.
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
40.6 44.7
15.6 17.2
واال�ستهالك والإهالك
وقد �شملت العقود التي احتفظنا بها عقد (بي بي خزّان) و(دليل بيرتوليم) و(�أوك�سيدنتال
خميزنة) .وقد �أعلنّا عن الفوز بعقد رئي�سي من وزارة ال�صحة بال�سلطنة بقيمة  47.9مليون
19.2 22.1
7.4
8.5
ربح الت�شغيل
ريال عماين ( 124.5مليون دوالر �أمريكي) ملدة ثالث �سنوات .وميثل هذا ن�سبة احتفاظ
�صايف الربح( /اخل�سارة) بعد
بلغت  %100لعقودنا ال�سابقة من وزارة ال�صحة وعد ٍد من العقود اجلديدة .وقد ت�ضمنت
()2.5
2.3
()1.0
0.9
ال�ضرائب
العقود اجلديدة عقود خدمات ل�شركة �أوربك يف م�سقط و�صحار وعقود ع�سكرية م�صنفة
�صايف الربح( /اخل�سارة) بعد
ق�صرية الأجل .وكان �إجمايل قيمة العقود التي فازت بها ال�شركة عن طريق املناق�صات
()6.4
0.5
()2.5
0.2
حقوق الأقلية
التناف�سية يف هذا العام قد بلغ  89.6مليون ريال عماين ( 232.9مليون دوالر �أمريكي) منها
 %88عقود مت االحتفاظ بها ومتديد لأعمال راهنة.
نتوقع �أن تظل هوام�ش الربح منخف�ضة يف الن�صف الأول من هذا العام على ترتفع يف الن�صف
بلغ م�ستوى الإ�شغال يف قرية النه�ضة بالدقم حوايل � 3,400شخ�ص وبن�سبة و�صلت �إىل .%20
الثاين من العام.
علم ًا ب�أن ن�سبة نقطة التعادل هي  %47والتي ن�أمل يف جتاوزها يف عام 2018م .ويعتمد توقيت
ومع ا�ستمرار التح�سن يف العائدات والأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك زيادة مهمة يف ن�سبة الإ�شغال على تقدم الأعمال يف امل�شروع الرئي�سي القادم وهو امل�شروع
وربح الت�شغيل ،ف�إننا �سنوا�صل توليد تدفق نقدي �إيجابي بهدف �ضمان اال�ستقرار املايل العماين الكويتي لبناء م�صفاة الدقم .وقد و�ضع حجر الأ�سا�س للم�شروع ومنحت العقود
للأعمال والقدرة على الإيفاء بكافة التزاماتنا املالية.
الهند�سية والتوريد والت�شييد يف ثالث حزم �إىل ثالث جمموعات من ال�شركات املتخ�ص�صة.
واخلطوات التالية تتمثل يف قيام املعنيني مب�شروع امل�صفاة باتخاذ القرار النهائي املتعلق
باال�ستثمار و�إ�صدار �إ�شعار بال�شروع يف الأعمال ملقاويل الأعمال الهند�سية والتوريد والت�شييد.
ونتوقع احتمالية حدوث ذلك يف �أواخر �شهر يونيو.
�شركة �سفن الدعم البحري العاملية
بع�ض مقاويل الأعمال الهند�سية والتوريد والت�شييد وبع�ض املقاولني الفرعيني املختارين
مليون ريال
مليون دوالر �أمريكي يف مرحلة �إعداد متقدمة ،ترقب ًا لإ�صدار �إ�شعار ال�شروع يف الأعمال .يف كل الأحوال ،ف�إن
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول ه�ؤالء العمالء على توا�صل وارتباط معنا ل�ضمان ت�أكيدنا على توفر ال�سكن مقابل ت�أكيدهم
على الإ�شغال حال ا�ستالمهم لإ�شعار ال�شروع يف الأعمال .كما نتوقع احتمالية احلاجة �إىل
2018م 2017م 2018م 2017م
اال�ستثمار يف عملية حتويل بع�ض الغرف وتو�سعة ال�سكنات للإيفاء بالأعداد املطلوبة.
58.2 66.0
22.4 25.4
العائدات
يف هذه الأثناء ،يجب علينا التحلي بال�صرب واالطمئنان لعلمنا ب�أن �أعمال م�شروع م�صفاة
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
الدقم �ستبد�أ قريباً .ونحيي عمل القائمني على م�شروع م�صفاة الدقم وم�ساهميها و�شركة
31.2 32.5
12.0 12.5
واال�ستهالك والإهالك
14.2 15.8
5.4
6.1
ربح الت�شغيل
�صايف (اخل�سارة) بعد ال�ضرائب ()3.4( )3.1( )1.3( )1.2
�صايف (اخل�سارة) بعد حقوق
()7.9( )5.7( )3.0( )2.2
الأقلية
بالنظر �إىل ظروف ال�سوق ،فقد حققت توباز نتائج مقبولة بعائد قدره  25.4مليون ريال
عماين ( 66مليون دوالر �أمريكي) وبلغت الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك
والإهالك  12.5مليون ريال عماين ( 32.5مليون دوالر �أمريكي) بارتفاع قدره  %13و%4
على التوايل ،مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2017م .وبتحقيق هام�ش العائدات والأرباح قبل
الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك ن�سبة  ،%50وا�صلت توباز تفوقها ب�شكل كبري يف
الأداء على نظرياتها .والأهم من ذلك التح�سن يف ا�ستخدام �أ�سطول توباز الرئي�سي الذي
و�صل �إىل  %84يف الربع الأول من عام 2018م بارتفاع بلغ  %22مقارنة بنف�س الفرتة من عام
2017م ،الأمر الذي يُعد دلي ًال على متانة العالقات التجارية بني توباز وعمالئها الرئي�سيني
يف قطاع اال�ستك�شاف والإنتاج .وقد كان لال�ستخدام �أث ٌر �إيجابي حيث مت ت�شغيل كافة ال�سفن
يف تركمن�ستان منذ �أواخر عام 2017م وكذلك مت ا�ستخدام  %90من �أ�سطول �سفن �إفريقيا
و� %78أ�سطول �سفن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .مازالت الأ�سعار متدنية وتنعك�س
يف الت�أثري على النتائج و�سيتطلب الأمر وقت ًا �أطول ن�سبي ًا للتح�سن.
يتوقع �أغلب مراقبي ال�سوق فرتة �أكرث ا�ستقرار ًا لأ�سعار النفط وحت�سن ًا معتد ًال يف ظروف
�سوق �سفن الدعم البحري مع مرور الوقت يف عام 2018م� .إال �أن هذه الظروف �ستظل متثل
حتدي ًا يف قطاع �أعمالنا .مع ذلك ،نرى �أن عام 2018م �سيكون العام الذي ي�ستقر فيه �أداء
توباز و�سيتح�سن الأداء مب�ضي كل فرتة ربعية (�سنوية) بف�ضل العقد املربم مع �شركة (تنجيز
ت�شيفر �أويل) يف الن�صف الثاين من العام .كما نوا�صل �إعادة تعزيز القيمة التي فقدناها
ون�سعى حثيث ًا الغتنام �أي فر�ص منو جديدة متاحة.

قائمة المركز المالي الموحدة غير المدققة
كما في  31مارس 2018م

الأ�صول غري اجلارية
ممتلكات ومعدات و�آالت
�أ�صول غري ملمو�سة
�أ�صول غري جارية �أخرى
الأ�صول اجلارية
االلتزامات اجلارية
دفعة مقدمة من عميل*
�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًا لأ�سهم -
اجلزء احلايل
�صايف الأ�صول اجلارية
االلتزمات غري اجلارية
قرو�ض لأجل و�سندات ممتازة ،ا�ستثنا ًء
اال�ستحقاقات اجلارية
مدفوعات غري جارية و�سلفيات*

ت�ؤمن توباز وم�ساهموها يف �أن الوقت املنا�سب قد حان لدرا�سة خيارات ا�سرتاتيجية لل�شركة
تتعلق بالنمو وتعزيز ر�أ�س املال .ورغم الت�أثري الكبري للأزمة على ال�شركة� ،إال �أنها �أثبتت
قدرتها على ابتكار حلول لوج�ستية بحرية يف ال�سوق وو�ضع منوذج جديد يف القطاع م�ستقبالً.
ويتعني على توباز الآن اال�ستفادة من و�ضعها ك�شركة قيادية رئي�سية يف ال�سوق .كافة اخليارات
مطروحة للدرا�سة مبا يف ذلك املعامالت اخلارجية (غري الع�ضوية) ومعامالت ال�سوق
الر�أ�سمالية من قبيل طرح �سندات مالية يف ال�شركة .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 وظروف ال�سوق يف ذلك الوقت.
نخطط يف الربع الثاين لبيع خم�س �سفن دعم بحري بلغت مرحلة القِدم والتي �أحيلت �إىل
و�ضعية التخزين خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية .وقامت ال�شركة بتقييم تكلفة �إعادة هذه
ال�سفن �إىل اخلدمة ،فتبني �أن فوائد البيع �أكرث من فوائد �إعادة ا�ستخدامها .و�سي�ساهم
هذا الإجراء يف تخفي�ض متو�سط عمر �سفن الأ�سطول الإجمايل وتوفري نقد �إ�ضايف .ونتوقع
احتمالية �أن ي�ؤدي هذا �إىل انخفا�ض غري نقدي بحوايل  3.3مليون ريال عماين (8.5
مليون دوالر �أمريكي) بعد عملية البيع وتوقف التكاليف اجلارية لهذه ال�سفن املحالة لو�ضعية
التخزين بواقع  0.2مليون ريال عماين (� 600ألف دوالر �أمريكي) �شهرياً.

�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
احتياطي قانوين
احتياطي قر�ض ثانوي
�أرباح حمتجزة
احتياطات �أخرى
ال�سندات الدائمة
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

نفط عمان و�شركة برتول الكويت العاملية وعلى بلوغ امل�شروع لهذه املرحلة .و�سيحدث م�شروع
امل�صفاة تغيري ًا يف م�سار امل�شاريع بالدقم ،و�سينتج عنه م�شاريع جديدة مرتبطة بامل�صفاة
يف جمال الإنتاج والتكرير .ويعترب هذا حافز ًا للتنويع االقت�صادي والنمو امل�ستدام يف
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،ويف هذا املقام نتمنى النجاح والتوفيق لهيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم وكافة القائمني عليها.
�أما يف الرنويج ،فقد ح�صلت ال�شركة التابعة (نور�سيك �أوف�شور كيرتينج) على عقود تقدمي
خدمات حلفّارين تابعني لـ (تران�س �أو�شني) على تبد�أ الأعمال يف �أواخر هذا العام بعد عملية
ا�ستالم الأعمال من ال�شركة احلالية .وي�ضاف هذين احلفّارين �إىل احلفّارات الت�سعة الأخرى
التي تقدم �شركة نور�سيك �أوف�شور كيرتينج خدماتها لها .علم ًا ب�أن  5خم�سة حفّارات تابعة
ل�شركة (مري�سك) و 4تابعة ل�شركة تران�س �أو�شني� /سوجنا وهذا يعني �أن الإجمايل الآن
�سيكون  6حفّارات لذات ال�شركة .و�سوف تعزز العقود اجلديدة من و�ضع �شركة نور�سيك
�أوف�شور كيرتينج و�سيجعلها ال�شركة الرائدة يف جمال تقدمي اخلدمات البحرية من متوين
وتدبري �ش�ؤون امل�ساكن وخدمات غ�سيل املالب�س يف القطاع الرنويجي من بحر ال�شمال.
نظرة عامة
متلك توباز عقود مرتاكمة ال مثيل لها يف القطاع بقيمة بلغت  0.6مليار ريال عماين (1.5
مليار دوالر �أمريكي) .كما ارتفع تراكم خدمات عقود النه�ضة (با�ستثناء قُرى النه�ضة)
من  58.1مليون ريال عماين ( 151مليون دوالر �أمريكي) �إىل  129.7مليون ريال عماين
( 337.2مليون دوالر �أمريكي) بنهاية هذا الربع .لقد قلنا �سابق ًا �أن عام 2018م �سيكون
عام ًا انتقالياً ،واملعطيات ت�ؤكد ذلك .مازالت هناك حتديات ورمبا تقلبات ،ولكن امل�ؤ�شرات
�إيجابية.
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 الدخــل الموحدة غير المدققة
للثالثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠١٨م

201٧م
 2018م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
617.846
30.710
4.961
653.517
112.073
97.148
30.109

618.310
35.166
8.888
662.364
105.052
89.219
-

()15.184

11.994
3.839

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

51.616

46.587

م�صروفات الت�شغيل

()34.612

()31.092

الإهالك

()8.470

()8.106

ربح الت�شغيل

8.534

7.389

�صايف م�صروفات متويل

()7.075

()6.604

ربح قبل ال�ضرائب

1.459

785

()585

()1.751

874

()966

360.429
96.095
456.524

356.735
89.853
446.588

ال�ضرائب

181.809

219.615

الربح(/اخل�سارة) للفرتة

36.727
()6.853
26.937
12.446
2.500
()23.505
()874
47.378
46.799
87.632
181.809

29.878
()5.163
22.302
10.163
1.429
22.979
()1.009
80.579
46.799
92.237
219.615

* 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  107.7مليون
ريال عماين ،من املتوقع ا�ستقطاع مبلغ  30.1مليون ريال عماين خالل الـ � 12شهر ًا القادمة وقد مت ت�صنيفه كالتزام
جاري يف البيانات املالية للربع الأول من عام 2018م (� :2017صفر) .ومبلغ الر�صيد املتبقي من املبلغ املقدم البالغ
 77.6مليون ريال عماين ( 68.2 :2017مليون ريال عماين) قد مت �إدراجه حتت بند مدفوعات غري جارية و�سلفيات.

�صايف الربح(/اخل�سارة) العائد �إىل:
امل�ساهمني يف ال�شركة الأم
206
حقوق الأقلية
668
874

()2.483
1.517
()966

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�شركةwww.renaissanceoman.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.renaissanceoman.com :

