تقرير رئيس مجلس
اإلدارة للربع الثالث 2017م
نظرة عامة
نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أقدم لكم البيانات املالية غري املدققة ملجموعة النه�ضة
للخدمات �ش م ع ع لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م (الربع الثالث).
مجموعة النهضة
م�ضمون ر�سالتنا هذه مل يتغري عن بياناتنا ال�سابقة:
كنا نعلم �أن عام 2017م �سيكون عام ًا نواجه فيه حتدياً .وكان على هرم �أولوياتنا �ضمان
ال�سيولة املالية لل�شركة من �أجل الوفاء بكافة التزاماتنا .ولقد جنحنا يف الو�صول لذلك
الهدف.

ال�شركة بنهاية ال�سنة ب�إجراء مراجعة تقييمها ال�سنوي لكافة �سفنها بهدف تقدير بيد �أن الت�أثري ال�سلبي الرئي�سي على الأداء كان خالل فرتة اخل�سارة الأولية املتوقعة مع
االنخفا�ض املحتمل يف قيمتها .ونتوقع حتمي ًال �إ�ضافي ًا لالنخفا�ض غري النقدي يف زيادة الإ�شغال يف م�شروعنا الرئي�سي اجلديد ،قرية النه�ضة بالدقم.
القيمة على احل�سابات املالية .ويقودنا االنتعا�ش يف �أ�سعار النفط امل�صحوب بزيادة
ا�ستمرت الزيادة يف الإ�شغال بالدقم ح�سب توقعاتنا اخلا�صة ب�أن�شطة امل�شاريع ،حيث
يف اال�ستخدام والطلب الذي ت�شهده ال�شركة الآن �إىل االعتقاد ب�أننا قد اجتزنا قمة
بلغت ن�سبة الإ�شغال يف الربع الأول  %12ويف الربع الثاين  .%15وخالل فرتة �إعداد
م�ستويات االنخفا�ض يف القيمة لعام 2016م.
هذا التقرير بلغت الن�سبة  .%18ورغم �أن حدوث �أي ت�أخري كبري غري متوقع يف م�شاريع
�أعلنت توباز يف الربع الثالث عن �إبرامها عقد ًا مهم ًا من الناحية اال�سرتاتيجية مع الدقم قد يوثر على توقعاتنا ،ولكننا �سنبقى على امل�سار ال�صحيح لتخطي م�ستوى
توتال يف �أذربيجان .وجاء الفوز بهذا العقد نتيجة للعالقة التجارية العاملية لتوباز مع
الإ�شغال بن�سبة � %45إجما ًال خالل عام 2018م.
توتال والتي قامت بعد الدعم الناجح لأعمال توتال يف غرب �إفريقيا وال�شرق الأو�سط،
و�إن هذه العالقة التجارية اجلديدة يف �أذربيجان تُب�شر بنجاح كبري ومزيد من النمو .نظرة عامة

وي�سري العمل ب�شكل جيد يف م�شروع تنجيز يف كازاخ�ستان والذي تقدر تكلفته بـ 550
ا�ستمرت اخل�سائر كما كان متوقع ًا رُغم علمنا ب�أننا مقبلون على م�ستقبل واعد يف عام مليون دوالر �أمريكي وو�ضعت توباز ن�صب عينيها االنتهاء من الأعمال قبل املوعد
2018م ويتمثل يف تنفيذ م�شروع (تنجيز) التابع لتوباز وزيادة �إ�شغال قرية النه�ضة املحدد حيث بد�أت �سفينتني العمل قبل املوعد املتوقع .وت�ستمر ب�شكل عام �أعمال بناء
بالدقم التابع للنه�ضة .وقد �شُ رع العمل يف كال امل�شروعني ومن املتوقع �أن ت�ؤتى ثمارهما وحدات �سفن النقل املتوقع ت�سليمها خالل الأ�شهر ال�ستة القادمة ح�سب املوعد املحدد.
خالل الن�صف الثاين من عام .2018
ومن املتوقع �أن يعزز الأداء القوي لتوباز مبوجب هذا العقد فر�ص ًا �أخرى مع �شركتي
�شيفرون و�إيك�سون موبيل.
األداء المالي
بلغت قيمة العقود املرتاكمة لتوباز حوايل  1.5بليون دوالر مع مالحظة �أن  1بليون
الأداء املايل املوحد للنه�ضة للخدمات
دوالر من هذا املبلغ �سيتم احل�صول عليه وتقييد الدخل خالل ال�سنوات الثالث
مليون ريال
العمليات الت�شغيلية
مليون دوالر �أمريكي القادمة .وهذا يعني �أن ال�شركة قد �ضمنت عوائد �أكرب من عوائد �سنة 2017م يف
الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث كل �سنة من ال�سنوات الثالث املقبلة .كما �شاركنا يف �سل�سلة من املنقا�صات مما يعزز
نظرتنا امل�ستقبلية الإيجابية.
2016م
2016م 2017م
2017م
408.1 366.5 157.1 141.1
العائدات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
141.6 115.1 54.5
44.3
واال�ستهالك والإهالك
74.5
47.5 28.7
18.3
ربح الت�شغيل
مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
�صايف الربح(/اخل�سارة) بعد
الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
(2.5 )39.5
(0.9 )15.2
ال�ضرائب
2016م
2017م
2016م 2017م
�صايف (اخل�سارة) بعد حقوق
191.7 190.4 73.8
العائدات
73.3
()13.4( )45.5( )5.2( )17.5
الأقلية
19.5
7.5
مالحظة� :صايف (اخل�سارة) يف الربع الثالث لعام 2017م بعد دفع ر�سوم قدرها ربح الت�شغيل
11.9
4.6
13.8
5.3
 7.3مليون ريال عماين ( 19مليون دوالر �أمريكي) مرتبطة ب�إعادة متويل �سندات �صايف الربح بعد ال�ضرائب
* 4.9
* 1.9
ممتازة لتوباز.
14.0
5.4
* 8.3
�صايف الربح بعد حقوق الأقلية * 3.2
ظلت العائدات والأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك وربح الت�شغيل مالحظة :بعد (خ�سارة)  2.5مليون ريال يف قرية النه�ضة بالدقم
�إيجابية رغم �أنها ،كما هو متوقع� ،أقل مقارنة بالعام املا�ضي.
ظل الأداء ثابت ًا يف خدمات �إدارة املرافق والإ�شغال يف م�ساكن قُرى النه�ضة مبناطق
ت�أثر �صايف (اخل�سارة) بتقييد ر�سوم م�صاريف الإ�صدار وهي ر�سوم املرة الواحدة
حقول النفط .ومتكنت ال�شركة من خف�ض التكاليف املرتفعة يف �أعمال �أ�سواقنا
وقدرها  7.3مليون ريال التي يتطلبها جناح �إ�صدار ال�سندات اجلديدة لتوباز واملعلن
الرئي�سية عن طريق حت�سني الكفاءة والفعالية.
عنها يف الربع الثاين� .إن �إ�صدار ال�سندات املمتازة البالغ قيمتها  375مليون دوالر
�أمريكي وامل�ستحقة يف 2022م ،ي�ساهم يف �ضمان اال�ستقرار املايل لتوباز خالل الأزمة �إن املناف�سة يف مناق�صات اخلدمات حمتدمة و�أ�صبح هام�ش الربح �أقل وقد خ�سرنا
بع�ض العقود ذات الت�أثري املنخف�ض خالل هذه الفرتة.
التي مير بها قطاع �سفن الدعم البحري.

مليون دوالر �أمريكي
مليون ريال
الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2016م
2016م 2017م
2017م
216.4 176.1 83.3
67.8
العائدات
55.1
35.6 21.2
13.7
ربح الت�شغيل
�صايف (اخل�سارة) بعد ال�ضرائب ()4.2( )37.7( )1.6( )14.5
�صايف (اخل�سارة) بعد حقوق
()20.0( )47.0( )7.7( )18.1
الأقلية
مالحظة� :صايف (اخل�سارة) يف الربع الثالث لعام 2017م بعد دفع ر�سوم قدرها
 7.3مليون ريال عماين ( 19مليون دوالر �أمريكي) مرتبطة ب�إعادة متويل �سندات
ممتازة لتوباز.

الميزانية العمومية الموحدة (غير المدققة)
كما في  30سبتمبر 2017م

الأ�صول غري اجلارية

ممتلكات ومعدات و�آالت
�أ�صول غري ملمو�سة
�أ�صول غري جارية �أخرى

الأ�صول اجلارية
االلتزامات ااجلارية
�سندات قابلة للتحويل �إلزام ًا لأ�سهم -
اجلزء احلايل
مازال قطاع �سفن الدعم البحري يواجه حتدي ًا يف انخفا�ض م�ستويات اال�ستخدام
والأ�سعار ب�شكل كبري مما �أدى �إىل توقف حوايل %40من ال�سفن عن العمل حول العامل.
وقد ت�أثرت توباز بالرياح املعاك�سة لهذا القطاع ولكنها متيزت عن غريها خالل هذه
الأزمة مبقدرتها على ك�سب مزيد من العقود واالحتفاظ بالعقود املرتاكمة وقامت
بتعديل �أ�سعار التكلفة حتى تبقى مناف�سة.
بال �شك �إن توقعات ال�شركة ب�ش�أن ال�سوق �أ�صبحت �أكرث �إيجابية مع حلول �سنة 2018م
عمّا كانت عليه يف �سنة 2017م .ورغم توقع بقاء الظروف ال�صعبة التي مير بها القطاع
على املدى الق�صري �إال �أننا نتوقع توجه ًا �إيجابي ًا يف ا�ستخدام �سفننا وحت�سنن ًا يف قدرتنا
على ك�سب مزيد من العقود .ومن �أجل ذلك قمنا ب�إعادة ت�شغيل خم�س �سفن من و�ضعية
التخزين.
يف حالة بقاء �أ�سعار وم�ستويات وا�ستخدامات �أ�صول توباز منخف�ضة ،ف�سوف تقوم

�صايف الأ�صول اجلارية
االلتزمات غري اجلارية

قرو�ض لأجل و�سندات ممتازة ،ا�ستثنا ًء
اال�ستحقاقات اجلارية
مدفوعات غري جارية و�سلفيات

�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 �آخرى

ال�سندات الدائمة
حقوق الأقلية

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

2016م
2017م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
627٫982
34٫872
4٫066
666٫920
105٫837

619٫224
35٫127
2٫784
657٫135
113٫965

111٫173

96٫398

()5٫336

11٫996
5٫571

355٫630
91٫381
447٫011

348٫529
53٫399
401٫928

214٫573

260٫778

36٫727
()6٫853
29٫220
10٫163
1٫429
6٫463
()1٫008
76٫141
46٫799
91٫633
214٫573

29٫878
()5٫163
22٫573
9٫884
20٫000
46٫361
()1٫109
122٫424
46٫799
91٫555
260٫778

مالحظة :ح�صلت توباز وهي �شركة تابعة للنه�ضة للخدمات �ش م ع ع على متويل للأعمال التي
ت�سبق عملية التحريك مببلغ وقدره  81.8مليون ريال عماين 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 10.5 .مليون ريال (:2016
�صفر) من مبلغ املقدم والذي من املتوقع ا�ستقطاعه خالل الـ � 12شهر ًا القادمة قد مت ت�صنيفه
كالتزام جاري .ومبلغ الر�صيد املتبقي من املبلغ املقدم  71.3مليون ريال عماين (29.8 :2016
مليون ريال) قد مت �إدراجه حتت بند مدفوعات غري جارية و�سلفيات.

�إن التح�سن احلايل يف �آ�سعار النفط لن يغري من حتمية احلر�ص املايل ال�صارم
الذي تنتهجه احلكومات يف �أ�سواقنا الرئي�سية .وعمال�ؤنا الرئي�سيون يف قطاع النفط
�سواء كانت �شركات نفط دولية �أو �شركات نفط حملية ،تعلمت العمل مب�ستويات تكلفة
منخف�ضة لكل برميل مع ال�شروع يف التعامل مع مبادرات منو جديدة .وتقوم �شركتا
النه�ضة وتوباز ك ًال على حدة يف جمال عملهما بتقدمي حلول �آمنة وفعالة وم�ؤثرة يف
قطاع النفط والغاز .ورغم �ضمان النمو يف العقود املعروفة يف عام 2018م� ،إال �أن
ال�شركتان �ستوا�صالن البحث عن مبادرات بهدف تنويع اخلدمات والقطاعات ومواقع
الأعمال لأجل طويل.
قامت ال�شركة بتعزيز اال�ستثمار ب�أ�صول م�شروعني رئي�سيني وهما قرية النه�ضة بالدقم
بواقع  75مليون ريال وم�شروع تنجيز ت�شيفر �أويل بواقع  80مليون ريال حتى تاريخه.
ومل يكن هذا الأمر ممكن ًا دون الثقة والدعم الال حمدود من �أهم �أ�صحاب امل�صلحة
املاليني .ولذلك ظل تركيزنا من�صب ًا على املحافظة على و�ضع �سيولتنا املالية والوفاء
بكافة التزاماتنا �ضمن نظامنا املايل� .إن �إميانهم امل�ستمر ب�شركتنا وهذه امل�شاريع
الرئي�سية ت�ساعدنا على ح�صاد ثمارها يف الن�صف الثاين من عام 2018م وهو ما
�سي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل انعا�ش حقوق امل�ساهمني.
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
وجعل عمان بلد ًا م�ستقر ًا و�آمن ًا مما مكّن ال�شركة من حتقيق النجاح واالزدهار حملي ًا
ودولياً .وي�أتي الإعالن عن هذا التقرير يف خ�ضم احتفاالت العيد الوطني ال�سابع
والأربعني .وننتهز هذه الفر�صة لرنفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات ملقام ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ولل�شعب العماين يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة.

�سـمري ج فان�سي

رئيــ�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخل الموحدة (غير المدققة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م

العمليات الت�شغيلية
العائدات
م�صروفات الت�شغيل
الإهالك

ربح الت�شغيل

�صايف م�صروفات متويل
�إعادة متويل م�صروفات �سندات ممتازة *

ربح(/خ�سارة) قبل ال�ضرائب

ال�ضرائب

2016م
2017م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
141٫089
()97٫222
()25٫556
18٫311
()20٫757
()7٫333
()9٫779
()5٫377

الربح(/اخل�سارة) من الفرتة من
العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
()15٫156
اخل�سارة من العمليات الت�شغيلية غري
امل�ستمرة

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

157٫136
()102٫864
()25٫579
28٫693
()21٫123
7٫570
()6٫613
957

()15٫156

()114
843

()17٫471
2٫315
()15٫156

()5٫151
5٫994
843

* يف يوليو � ،2017أمتت توباز عملية طرح �سندات ممتازة بقيمة �إجمالية بلغت  375مليون دوالر
�أمريكي م�ستحقة يف عام 2022م .وقد مت ا�ستخدام �إجمايل عوائد الإ�صدار يف متويل �إعادة �شراء
و�سداد قيمة ال�سندات املمتازة احلالية لتوباز البالغة  350مليون دوالر �أمريكي ودفع التكاليف
املرتبطة بها .والتكاليف البالغة  7.3مليون ريال عماين ( 19مليون دوالر �أمريكي) املرتبطة
ب�إعادة متويل ال�سندات املمتازة احلالية قد مت حتميلها يف نتائج الربع الثالث 2017م.
مالحظات
� -1سيتم �إر�سال البيانات املالية �إىل امل�ساهمني عن طريق الربيد الإلكرتوين خالل � 7أيام من
ا�ستالم الطلب.
� -2سيتم حتميل البيانات املالية على موقع ال�شركة www.renaissance.om

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.om :

