تقرير رئيس مجلس
اإلدارة لعام 2016
حدثت يف ال�سنتني املا�ضيتني بالن�سبة ملالك وم�شغلي �سفن الدعم البحري .على الرغم
نظرة عامة:
�أن �أداء توباز كان �أح�سن من نظرياتها ولكنها مل تكن حم�صنة متاما ً.
بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ي�سرين �أن �أقدم لكم البيانات املالية املدققة ل�شركة
النه�ضة للخدمات �ش.م.ع.ع للفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م .و�أود هنا �أن يبلغ عدد ال�سفن يف قطاع الدعم البحري � 3500سفينة ويف الوقت احلا�ضر هنالك
 1300منها خارج اخلدمة نظر ًا لأن منتجي النفط والغاز خف�ضوا الإنفاق الر�أ�سمايل
القي ال�ضوء على النقاط التالية:
يف قطاعي اال�ستكت�شاف والإن�شاء بن�سبة كبرية بينما يحاول القطاع التكيف مع �أ�سعار
انخفا�ض قيمة ت�أثري انخفا�ض قيمة الأ�صول على نتائجنا يف عامي  2015النفط اجلديدة .لدى توباز �أ�سطول يتكون من � 100سفينة  11منها الآن خارج اخلدمة
و.2016
الأ�صول:
يف الوقت الذي يتناف�س فيه الكثريون للح�صول على عقود ق�صرية املدى للأ�سواق الفورية
ونعني بها قوة الو�ضع املايل لل�شركة لإدارتها ب�أمان خالل عام ال�صعبة .وعلى الرغم من هذا فان الو�ضع �أف�ضل من غريها يف قطاع �سفن الدعم
الإ�ستقرار:
 2017والإيفاء بجميع التزاماتنا املالية.
البحري ب�صفة عامة لكنها �أي�ضا لها الت�أثري ال�سلبي املبا�شر على الإيرادات والأرباح.
ونعني بها العالقات القوية امل�ستدامة مع جميع �أ�صحاب ا�ستطاعت توباز �أن تخفف من هذا الت�أثري ب�سبب �أ�سطولها احلديث والرتكيز ب�صفة
العالقات مع
اجلهات الأخرى :امل�صلحة يف ال�شركة.
�أ�سا�سية يف العقود طويلة الأجل يف الدورة الإنتاجية ل�صناعة النفط �إال �إن ال�سفن التي
عقود ال�شركة املرتاكمة البالغ قدرها  1.6بليون دوالر �أمريكي تعمل بعقود ق�صرية الأجل والتي تعاين من عدم ا�ستغالل �أ�صولها قد ت�أثرت.
امل�ستقبل:
بالإ�ضافة �إىل م�شروعني رئي�سني يقودان النمو على نحو �إيجابي وقد ق�ضت هذه الأزمة على باليني الدوالرات من قيمة الأ�سطول العاملي ل�سفن الدعم
البحري ،ورمبا ال تتمكن العديد من ال�سفن القدمية العمل يف القطاع مرة �أخرى .توباز
�إعتبارا من .2018
ويو�ضح هذا اخل�سائر املتكبدة يف عامي 2015و  2016بالإ�ضافة �إىل الإجراءات لي�ست يف هذا الو�ضع �إال �أنها ولل�سنة الثانية على التوايل ا�ضطرت لإجراء تخفي�ضات
جوهرية يف قيمة �أ�صولها .بعد قيامنا بخ�صم ملرة واحدة بقيمة  27.3مليون ر.ع
احلكيمة التي اتخذناها يف عام  2017وت�ؤكد تطلعاتنا نحو م�ستقبل �إيجابي.
( 70.9مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2015قمنا ب�إجراء خ�صم ملرة واحدة مرة
األداء المالي
�أخرى بقيمة  ٣٦٫٥مليون ر.ع ( 94.8مليون دوالر �أمريكي) يف عام .2016
ماليني الرياالت ماليني الدوالرات وبينما ال ننظر لهذه امل�صاريف بب�ساطة �إال �إننا جند العزاء يف كوننا �أف�ضل بكثري من
نظرائنا ويف حني فقدان القيمة ي�ؤمل ولكنه لي�س بخ�سارة نقدية كما �أن حتقيق توباز
2015
2016 2015 2016
لأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإطفاء والإهالك مببلغ  145مليون دوالر �أمريكي ي�ؤكد
العمليات امل�ستمرة (قبل
على قوة ال�شركة وي�سمح لها بالإيفاء بكل التزاماتها املالية طوال فرتة هذه الأزمة.
م�صاريف ملرة واحدة)
� 615.6إن انخفا�ض �أ�سعار النفط يف الفرتة الأخرية كان له �آثار �سلبية غري م�سبوقة يف القطاع
536.4 237.0 206.5
العائدات
�أكرث من �أي وقت �آخر م�ضى وذلك لأن �أ�سعار النفط كانت ترتاوح بني  170 - 100دوالر
وال�ضرائب
الفوائد
قبل
الأرباح
 211.7للربميل الأمر الذي جعل القطاع يبد�أ يف تو�سعات كبرية وتطوير حقول النفط التي مل
182.6 81.5 70.3
إطفاء
ل
وا
إهالك
وال
تكن م�ستغلة من قبل .مما جعل التكيف مع الو�ضع م�ؤملاً.
128.3
93.8 49.4 36.1
ربح الت�شغيل
نتوقع �أن يكون عام  2017عام حتدٍ �آخر ،وبا�ستقرار �أ�سعار النفط نتوقع حت�سن
�صايف الربح( /اخل�سارة) بعد
ا�ستغالل ال�سفن مما ميهد الطريق لتح�سن الأ�سعار .وبينما نعتقد �أن حدوث انخفا�ض
ال�ضرائب من العمليات امل�ستمرة
كبري يف قيمة الأ�صول يف عام  2017غري حمتمل ،ال ن�ستطيع �أن ن�ستبعد �أي ت�أثريات يف
29.4
(قبل خ�صومات ملرة واحدة) ()1.3( 11.3 )0.5
هذه املرحلة ولكن لدينا من الأ�سباب ما يجعلنا ن�شعر بالتفا�ؤل احلذر عندما تتح�سن
خ�صومات ملرة واحدة (�إي�ضاح رقم )91.4( )97.4( )35.2( )37.5( )1
�أ�سعار النفط يف امل�ستقبل واحلقيقة املاثلة �أن �إمدادات النفط ينبغي �أن تواجه الطلب
�صايف اخل�سارة بعد ال�ضرائب
املتزايد بال�سعر املنا�سب يف ال�سنوات القادمة.
()62.1( )98.7( )23.9( )38.0
من العمليات امل�ستمرة
االستقرار

العمليات غري امل�ستمرة

اخل�سارة من العمليات غري امل�ستمرة
()15.8
()3.1( )6.1( )1.2
(�إي�ضاح رقم )2
�صايف اخل�سارة يف ال�سنة بعد ال�ضرائب ()77.9( )101.8( )30.0( )39.2

�صايف اخل�سارة يف ال�سنة بعد
حقوق الأقلية
�إي�ضاح رقم  :1تفا�صيل اخل�صومات ملرة واحدة.

()90.4( )109.4( )34.8( )42.1

امل�صاريف ملرة واحدة �أدناه يف عام  2016تتعلق بتوباز
خم�ص�ص النخفا�ض قيمة ال�سفن

ماليني الرياالت ماليني الدوالرات
2015
2016 2015 2016

()94.8( )27.3( )36.5
(�صايف ت�سويات ال�ضرائب)
زيادة يف التزامات امل�شتقات املالية ()2.6( )4.7( )1.0
(- )3.2
م�صاريف ترتيبات �شطب رهن
()97.4( )35.2( )37.5
الإجمايل
�إي�ضاح رقم  :2اخل�سارة من العمليات غري امل�ستمرة
ماليني الرياالت ماليني الدوالرات
2015
2016 2015 2016
()8.3( )2.6( )3.2( )1.0
ق�سم الهند�سة البحرية
()7.5
()2.9
�آر �آ�س �أنغوال
(- )0.5
(- )0.2
املعهد الوطني لل�ضيافة
()15.8( )3.1( )6.1( )1.2
�إجمايل
()70.9
()12.2
()8.3
()91.4

�شركة �سفن الدعم البحري العاملية

توباز قبل المصاريف لمرة واحدة

ماليني الرياالت ماليني الدوالرات
2015
2016 2015 2016
362.3
282.3 139.5 108.7
الإيرادات
103.6
70.6 39.9 27.2
ربح الت�شغيل
20.8
�صايف الربح( /اخل�سارة) بعد ال�ضرائب ()7.3( 8.0 )2.8
�صايف اخل�سارة بعد حقوق الأقلية ()1.6( )29.7( )0.6( )11.4

تتعر�ض توباز مبا�شرة لأزمة �أ�سعار النفط التي �أثرت �سلب ًا على قطاع �سفن الدعم
البحري ،ولكن ال�شركة متكنت من ال�صمود بف�ضل العقود طويلة الأمد امل�ستقرة والتي مت
متديدها بالإ�ضافة �إىل العقود اجلديدة التي �سوف ت�ؤدي �إىل �إرتفاع كثري يف عام .2018

لقد ا�ستطاعت ال�شركة �أن ت�صمد طيلة فرتة هذه الأزمة بف�ضل ا�ستقرارها
و�أ�سا�سها املتني:
ميزانية قوية؛ تدفق نقدي �صحي؛ ترتيبات مالية على املدى الطويل تتنا�سب مع �أ�صولنا
على املدى الطويل؛ مبلغ  30مليون ريال عماين نقد ًا يف امليزانية؛ برامج �إنفاق ر�أ�سمايل
ممولة بالكامل ،وخماطر منخف�ضة تدار بطريقة جيدة.
من بني الدعائم الأ�سا�سية لهذا اال�ستقرار املايل ،الإجراءات التي مت اتخاذها حت�سب ًا
للرياح العاتية النا�شئة عن انخفا�ض �أ�سعار النفط .لدى ال�شركة ترتيبات على املدى
الطويل تتنا�سب مع التدفقات النقدية ومع متطلباتنا والتزاماتنا بالإ�ضافة �إىل
ت�سهيالت ائتمانية على مدى الطويل ب�أ�سعار تناف�سية.
جميع التزاماتنا اخلا�صة بالإنفاق الر�أ�سمايل ممولة بالكامل� ،إما عن طريق �أ�سهم �أو
قرو�ض �أو عن طريق العقود املرتاكمة وي�شمل ذلك جميع متطلبات الإنفاق الر�أ�سمايل
يف م�شروع تينغيز�شينفرويل لتوباز وقرية النه�ضة بالدقم.
رغم تزايد القلق يف الأ�سواق للح�صول على امل�ستحقات �إال �أننا متكنا من املحافظة على
احل�صول على م�ستحقاتنا من خالل جودة وا�ستقرار قاعدة زبائننا.
متكنت ال�شركة خالل العام من �إكمال مفاو�ضاتها مع بنك �ستاندرد ت�شارترد
لال�ستثمار اخلا�ص فيما يتعلق بح�صتهم يف توباز البالغ قدرها  %9.8حيث مت تخفي�ض
معدل العائد الداخلي من  %12كما هو حالي ًا �إىل  %8ومت متديد املوعد النهائي حلدوث
الت�سييل من � 3إىل � 6/5سنوات مقابل منحها ح�صة قدرها  %3.7يف توباز ،تعك�س هذه
النتائج ال�شراكة القوية والتعاون بني امل�ساهمني الأمر الذي ي�سمح للمجموعة بالرتكيز
على دورة العمل وحماية القيمة يف ال�شركة.
العالقات

النهضة

الإيرادات
ربح الت�شغيل
�صايف الربح بعد ال�ضرائب
�صايف الربح بعد حقوق الأقلية

ماليني الرياالت ماليني الدوالرات
2015
2016 2015 2016
254.0
253.5
97.6 97.8
23.6 9.4
9.1
24.4
15.6 5.4
6.0
14.0
15.8 5.4
6.1
14.0

حافظت �شركة اخلدمات على �إيراداتها و�صايف دخلها وتهدف ا�سرتاتيجية ال�شركة
�إىل تنويع خدماتها وقطاعاتها على النطاق اجلغرايف .وبينما ت�ؤدي هذه الإجراءات
�إىل تقليل التعر�ض يف قطاع النفط والغاز ف�أن قطاع اخلدمات يلعب دور ًا هام ًا يف
حمفظتنا .على الرغم من ذلك ف�إن هذا القطاع غري حم�صن من �أزمة انخفا�ض
�أ�سعار النفط والزيادات الكبرية يف تكلفة الت�شغيل يف �سوقنا الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان.
تركز ال�شركة ب�صفة خا�صة على النمو وكفاءة الأداء لتخفيف �آثار التكاليف املحتملة.
انخفاض قيمة األصول

�أن النفط ،كغريه من ال�سلع يخ�ضع لتقلبات الأ�سعار و�أن �أي ارتفاع �أو انخفا�ض يف
�أ�سعار النفط ي�ؤثر مبا�شرة على قطاع �سفن الدعم البحري� ،أزمة �أ�سعار النفط احلالية
بد�أت بانخفا�ض حاد يف عام � ،2014إال �إن الأ�سعار ا�ستقرت يف الأ�سابيع الأخرية عقب
االتفاق املربم بني منظمة الدول املنتجة للنفط والدول املنتجة للنفط غري الأع�ضاء يف
املنظمة من �أجل تخفي�ض الإنتاج .يبلغ �سعر برميل نفط حالي ًا �أكرث من  50دوالر ًا مما
يعطي لل�شركات بع�ض الوقت للتوازن ولكنها ال ت�ستطيع �أن تغري الت�أثريات ال�سلبية التي

المستقبل

كنا نبحر حتت �سماء مظلمة خالل العامني املا�ضيني ولكن الأمل كان يحدونا دوما نحو
م�ستقبل م�شرق وال يقوم هذا على جمرد تفا�ؤالت ال �أ�سا�س لها بل ت�ستند �إىل م�سوغات
ذات �صلة بال�شركة وبالأ�سواق التي نعمل فيها ومدعومة بعقود مرتاكمة بقيمة 1.6
بليون دوالر �أمريكي ولدينا �أي�ضا م�شروعني كبريين رائدين �ست�ؤتي �أكلها يف عام .2018
وكما ذكرنا يف وقت �سابق من هذا العام ،فلقد ح�صلت توباز على عقد لتموين وت�شغيل
�سفن مل�شروع �شركة تنغيز�شيفرويل ويبلغ �إجمايل العقد �أكرث من  550مليون دوالر
�أمريكي ملدة ثالث �سنوات على الأقل تبد�أ من الربع الثاين لعام .2018
وقد �أتاح الفوز بهذا العقد الهام العديد من الفر�ص لتوباز مع كبار العمالء مثل
�شيفرون و�إك�سون موبيل وفتحت م�سارات ا�سرتاتيجية لتحقيق �أهداف ال�شركة لتعزيز
املن�صة البحرية على املدى الطويل.
تلوح يف الأفق فر�ص �أخرى عندما يبد�أ هذا القطاع يف التعايف .يت�أهب �أ�سطول توباز
ل�سفن الدعم البحري للخروج قويا من هذه الأزمة من حيث الكفاءة واجلاهزية
خلدمة العمالء و�سيتم النظر بعناية يف اال�ستفادة من جميع الفر�ص التي تتنا�سب مع
ا�سرتاتيجيتنا.
القيمة متوفرة ولكن تخفيف املخاطر يجب �أن يكون الأ�سا�س لأي عمل يف هذه البيئة
ال�صعبة ،و�ستظل ال�شركة متيقظة لأي فر�ص يف �إطار هذه املعايري.
يف الأول من فرباير  2017قمنا بالتن�سيق مع �شركائنا بافتتاح املرحلة الأوىل من
م�شروع قرية نه�ضة الدقم وهو مرفق �سكني للعمال يف املنطقة االقت�صادية احلرة
بالدقم ويت�سع لإيواء � 16.000شخ�صا و�سيتم افتتاحه بالكامل يف �أبريل  2017ونتوقع
�أن تكون ن�سبة الإ�شغال بطيئة خالل عام  2017ولكنها �ستزداد تدريجيا .ونتوقع
ن�سبة �إ�شغال عالية يف  2018عندما تبد�أ ال�شركات الكربى يف االنتقال �إىل املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .مثلها مثل ت�سهيالت ال�سكن الدائم للمقاولني بحقول
النفط يف �سلطنة عمان ف�إن قرية نه�ضة الدقم تعترب مرفقا �سكنيا من الطراز الأول
مبا ميكن املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم و�سلطنة عمان لتظهرا للعامل كيفية
العناية بالعمال مبعايري قيا�سية ولكن ب�أ�سعار تناف�سية من خالل اقت�صاديات وفورات
احلجم .توفر قرية نه�ضة الدقم �إيرادات �سنوية م�ستدامة تقدر بـ  75مليون دوالر
�أمريكي ومتوقع �أن يت�ضاعف هذا املبلغ عند زيادة ن�سبة الإ�شغال يف عام .2018

عضو مجلس اإلدارة الفاضل يشوانت ديساي

�أفادنا الفا�ضل /ي�شوانت دي�ساي ب�أنه �سيتقاعد بنهاية والية املجل�س احلالية ولن يتقدم
لإعادة انتخابه يف االنتخابات املقررة عقدها يف اجلمعية العامة العادية ال�سنوية لل�شركة.
ان�ضم الفا�ضل /ي�شوانت دي�ساي �إىل ع�ضوية املجل�س يف  2001وير�أ�س حاليا جلنة
التدقيق وال�ضوابط الداخلية ،كما كان رئي�سا للجنة املكاف�آت يف الفرتة التي �سبقت ذلك.
وبالنيابة عن جمل�س �إدارة ال�شركة وادارتها التنفيذية نود �أن نعرب عن فائق تقديرنا
للجهود اال�ستثنائية واخلدمات التي قدمها الفا�ضل /ي�شوانت دي�ساي لل�شركة خالل الـ 16
عاما املا�ضية وم�ساهماته يف قيادة منو ال�شركة و�إثرائه ملداوالت املجل�س بحكمته وخربته.
النظرة المستقبلية
عام � 2017سيكون مليئ ًا بالتحديات و�سيكون عام ًا �صعب ًا �آخر و�سيكون هنالك دائم ًا
فرق يف الزمن بني حت�سن �أ�سعار النفط واال�ستثمارات اجلديدة يف القطاع ،ولذلك
�سنبقى يف و�ضعنا امل�ستقر واملرن يف هذا العام ونحن نفكر ونعمل يف حماولة لإ�ستباق
وتخطي الو�ضع احلايل� .إن منو عقودنا وم�شاريعنا امل�ستقرة توفر لنا م�ستقب ًال �أف�ضل
نتطلع �إليه يف عام  2018وما بعد ذلك.
شكر وتقدير
نيابة عن جمل�س �إدارة ال�شركة ي�شرفني �أن �أتوجه بال�شكر واالمتنان للمقام ال�سامي
ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل -
ل�سيا�ساته احلكيمة وقيادته الر�شيدة التي هي�أت لنا البيئة املنا�سبة للعمل واالزدهار يف
�أ�سواقنا املحلية واملناف�سة القوية يف الأ�سواق اخلارجية.

ت�ستند ال�شركة �أي�ضا �إىل قوة عالقاتها مع كبار امل�ساهمني :عمالئنا وزبائننا؛
امل�ساهمني وحملة الأ�سهم وال�سندات؛ البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى؛ امل�ست�شارون
القانونيون واملدققني والوكاالت التجارية وال�صناعية واحلكومية واملوردين ومقدمي �سـمري ج فان�سي
رئيــ�س جمل�س الإدارة
اخلدمات والو�سط املجتمعي الذي نعمل فيه وموظفينا.

قائمة المركز المالي الموحدة المدققة

قائمة الدخــل الموحدة المجمعة المدققة
كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2016م

2015م
2016م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت

الأ�صول غري املتداولة

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

الأ�صول املتداولة
�شركة اخلدمات� :إدارة املرافق املتكاملة ب�شقيها الب�سيطة وال�صعبة وحلول الإ�سكان

هذه العالقات الوطيدة هي الآن �أقوى من �أي وقت م�ضى لأن كل الأطراف امل�شار �إليها
تدرك وتفهم قيمة ال�شركة وطريقة عمل �شركتيها الرئي�سيتني ويدركون �أي�ضا طبيعة
�أزمة القطاع العابرة والثبات والقوة التي نواجه بها كل التزاماتنا التعاقدية والقانونية
ويدركون �أن ال�شركة موعودة مب�ستقبل م�شرق.
وي�سرين ،بالنيابة عن جمل�س الإدارة� ،أن �أعرب عن تقديرنا البالغ جلميع تلك الأطراف
لدعمهم لنا ولثقتهم يف ال�شركة.

االلتزامات املتداولة

�سندات قابلة للتحويل الإلزامي لأ�سهم -
اجلزء املتداول

�صايف الأ�صول املتداولة

االلتزامات غري املتداولة

اقرتا�ضات
�سندات قابلة للتحويل �إلزامي ًا
دائنيات غري متداولة و�سلف

�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني

ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
�أ�سهم خزانة
�أرباح حمتجزة واحتياطات

�سندات دائمة
حقوق �أقلية غري م�سيطرة

جمموع حقوق امل�ساهمني

2016م

العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
الإيرادات

602.440
35.185
5.405
643.030

571.156
32.828
4.447
608.431

م�صروفات الت�شغيل
الإهالك
ربح الت�شغيل

113.371

11.779

97.150

90.741

�إنخفا�ض يف قيمة ال�سفن
التغري يف القيمة العادلة يف �إلتزامات
للم�شتقات املالية

11.994
4.227

575
20.463

355.548
69.218
424.766

325.978
21.016
24.755
371.749

222.491

257.145

29.878
22.302
()5.163
37.954
84.971
46.799
90.721
222.491

29.065
21.045
()3.445
84.135
130.800
46.799
79.546
٢٥٧٫١٤٥

�صايف تكاليف التمويل

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
206.468
()136.458
()33.940
36.070
()28.075
()38.308

()1.023
الربح ( /اخل�سارة) قبل �ضريبة الدخل ()31.336
�ضريبة الدخل
()6.661

�صايف ربح(/اخل�سارة) ال�سنة من
العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
()37.997
العمليات الت�شغيلية غري امل�ستمرة
الربح( /اخل�سارة) خالل الفرتة من
العمليات الت�شغيلية غري امل�ستمرة

�صايف الربح( /اخل�سارة) لل�سنة
�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة

2015م

237.0١1
()155.587
()32.056
49.368
()30.833
()27.308
()4.707
()13.480
()10.439
()23.919

()1.217
()39.214

()6.108
()30.027

()42.073
2.859
()39.214

()34.833
4.806
()30.027

مالحظات
 -1تخ�ضع هذه البيانات املدققة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية
املقرر عقده يف  30مار�س 2017م.
� -2سيتم تقدمي البيانات املالية املدققة �إىل �سوق م�سقط للأوراق املالية و�سيتم توفريها �أي�ضا على
املوقع الإلكرتوين لل�شركة قبل �أ�سبوعني من تاريخ عقد اجلمعية العامة.

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.renaissance-oman.com :

