تقرير رئيس مجلس اإلدارة للربع األول لعام 2019م
نيابة عن مجلس اإلدارة ،أقدم لكم البيانات المالية غير المدققة لمجموعة النهضة للخدمات ش م ع
ع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس .2019
كان أداء الربع األول إيجابيا .يقود هذا األداء في توباز تنفيذ أعمال التشغيل بطاقتها القصوى
لمشروع تنجيز شفر أويل مع تحسن في استعمال سفن األسطول الرئيسي في كافة األسواق .وعلى
ذات الوتيرة في النهضة ،يحقق اآلن مشروع قرية النهضة بالدقم األرباح المنشودة.
مع ذلك ،مازالت التحديات قائمة .فقد ذكرنا خالل عام 2018م أن توباز ملتزمة بتطوير هيكل
رأسمالي مثالي وطويل المدى سيقلص حجم المديونية في الميزانية العمومية وسيفي بالتزامات
مالية متوقعة للهيكل الرأسمالي وسيعزز السيولة المالية وسيوفر تمويال لفرص النمو .وسيستمر
هذا التحدي في عام 2019م .وكما ذكرنا سابقا ،فقد استعانت الشركة بآراء متخصصين في
مجموعة من المبادرات المتعلقة برأس المال .وسنتخذ القرار المناسب وفقا ألوضاع السوق
السائدة .وحتى تتضح األمور ،توباز مستمرة في إدارة وضع سيولتها المالية واإليفاء بكافة
التزاماتها المالية.
األداء المالي

األداء المالي الموحد للمجموعة
مليون لاير عماني
الربع األول الربع األول
2018م
2019م
51.6
69.8
العائدات
17.2
31.0
األرباح قبل الفوائد والضريبة
واالستهالك واإلهالك
8.5
19.9
ربح التشغيل
0.9
7.9
صافي الربح بعد الضرائب
0.2
6.2
صافي الربح بعد حقوق األقلية

مليون دوالر أمريكي
الربع األول الربع األول
2018م
2019م
134.0
181.3
44.7
80.5
51.7
20.5
16.1

22.1
2.3
0.5
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توباز

شركة سفن الدعم البحري العالمية
مليون دوالر أمريكي
مليون لاير عماني
الربع األول الربع األول الربع األول الربع األول
2018م
2019م
2018م
2019م
66.0
114.8
25.4
44.2
العائدات
32.5
66.8
12.5
25.7
األرباح قبل الفوائد والضريبة
واالستهالك واإلهالك
15.8
43.6
6.1
16.8
ربح التشغيل
)(3.1
16.9
)(1.2
6.5
صافي الربح( /الخسارة) بعد
الضرائب
)(5.7
12.5
)(2.2
4.8
صافي الربح( /الخسارة) بعد حقوق
األقلية
يبدو أن أسعار النفط ستكون أكثر استقرارا في عام 2019م وستوفر العقود المتراكمة التي بلغت
قيمتها  1.55مليار دوالر أمريكي وهو اإلنجاز األعلى في السوق قوة مالية وعوائد متوقعة طويلة
المدى لتوباز.
بلغت األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلهالك في الربع األول  25.7مليون لاير
عماني ( 66.8مليون دوالر أمريكي) وتتكون من عناصر نقدية وغير نقدية .إذ أن  13.46مليون
لاير عماني ( 35.0دوالر أمريكي) هي أرباح (نقدية) قبل الفوائد والضريبة واالستهالك
واإلهالك .وأطلق على المبلغ المتبقي (عناصر غير نقدية) ألنها مبالغ سددها العميل تنجيز شفر
أويل مقدما لصالح سفن ،على أن يتم استقطاعها من العوائد المتحصلة خالل فترة التعاقد.
لقد شهدنا تقدما على كافة الصعد خالل الربع األول ،حيث بلغ معدل استعمال األسطول الرئيسي
 %86وهي األعلى في السوق .كما تعمل كافة السفن المخصصة لمشروع تنجيز شفر أويل
بطاقتها التشغيلية القصوى .وتوصلت الشركة لتسوية مرضية خارج نطاق المحاكم لنزاع قانوني
في نيجيريا .وانضمت سفينتان إلى األسطول وتم وضعهما مباشرة في الخدمة ألعمال تتعلق بعقود
مبرمة.
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النهضة

أعمال الخدمات :إدارة المرافق المتكاملة وخدمات العقود والتموين والخدمات الفنية والصيانة
وحلول اإلسكان الجاهزة بإدارة قرية النهضة
مليون دوالر أمريكي
مليون لاير عماني
الربع األول الربع األول الربع األول الربع األول
2018م
2019م
2018م
2019م
68.1
66.5
26.2
25.6
العائدات
12.2
13.8
4.7
5.3
األرباح قبل الفوائد والضريبة
واالستهالك واإلهالك
6.2
8.1
2.4
3.1
ربح التشغيل
4.4
5.2
1.7
2.0
صافي الربح بعد الضرائب
5.2
5.2
2.0
2.0
صافي الربح بعد حقوق األقلية
كان أداء كافة قطاعات أعمال الخدمات جيدا باستثناء قطاع أعمالنا في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والذي واصل تحقيق خسائر .بيد أن حصولنا على بعض العقود الجديدة في ذلك السوق
سوف يحدث بعض التحسن في الربع الثاني .وعلى النقيض من ذلك ،واصل قطاع أعمال الخدمات
في السلطنة ،السيما في قرى النهضة التي تقدم خدماتها لمساكن المقاولين الدائمة التابعة لشركة
تنمية نفط عمان ،تحقيق أداء جيد حسب المتوقع.
وتخطت قرية النهضة بالدقم نقطة التعادل وتسير نحو تحقيق أرباح في السنة األولى للتشغيل
بالطاقة القصوى .وقد قمنا بزيادة السعة االستيعابية اإلجمالية من  16,960سرير إلى 18,655
سرير .هذا وتشير التوقعات إلى أن الطلب سيتخطى هذه السعة بحلول نهاية العام ،األمر الذي
حدا بالشركة إلى دراسة خطط توسع إضافي خالل العام.
حصلت قرية النهضة بالدقم على التقدير باعتبارها مشروعا فريدا من نوعه يفي بالمتطلبات
العالمية المتعلقة بتوفير مساكن للعمال بمستويات عالية وبأسعار مناسبة تضمن التنافسية وتساهم
في توفير معيشة هانئة وآمنة للعمال المقيمين في مرافق دائمة تحترمهم وتحفظ كرامتهم وتقدم لهم
أسلوب معيشة يفوق مخيمات العمال المؤقتة المقامة في المناطق النائية.
وفي ذات السياق ،تم إعالن فوز قرية النهضة بالدقم على مستوى السلطنة في فئتين لجوائز
مشروع (2019 )MEEDم وهما( :أفضل مشروع سكني لعام 2019م) و(أفضل مشروع
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اجتماعي وحضاري وتراثي لعام 2019م) .كما حصدت قرية النهضة بالدقم جائزة الرؤية
االقتصادية في السلطنة كأفضل (مشروع كبير خاص).
نظرة عامة
نتوقع خالل هذا العام مواصلة تحقيق أداء تشغيلي إيجابي .ونسعى حثيثا نحو دارسة فرص النمو
المتاحة مستقبال من قبيل أعمال التوسعة اإلضافية في قرية النهضة بالدقم .كما نواصل التركيز
على المبادرات الخاصة بإمكانية هيكلة رأسمال شركة توباز والتي تهدف أساسا لتعزيز السيولة
المالية.
جائزة وتقدير
نالت النهضة للخدمات ش م ع ع جائزة سوق مسقط لألوراق المالية( :جائزة جودة اإلفصاح لعام
 2019م) .وفي هذا المقام ،تؤكد الشركة التزامها بأعلى معايير اإلفصاح والشفافية والذي يتجلى
من خالل تقارير الشركة الربعية والتقرير السنوي واجتماع الجمعية العمومية السنوي
واالجتماعات األخرى الخاصة بالمساهمين والمؤتمرات الهاتفية الربعية مع أصحاب المصلحة
واالجتماع السنوي مع المحللين والوسطاء والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين وتقرير
االستدامة السنوي والموقع اإللكتروني للشركة وكافة وسائل التواصل األخرى .وننتهز هذه
الفرصة للتعبير عن خالص تقديرنا لسوق مسقط لألوراق المالية على هذا التقدير والتشجيع وعلى
أهمية هذه الجائزة للشركة.
شكر وتقدير
نيابة عن مجلس اإلدارة ،أود اإلعراب عن خالص شكري وتقديري لحضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه هللا ورعاه – على قيادته الرشيدة ودعمه لوضع بيئة
أعمال م ّكنت الشركة من تحقيق النجاح واالزدهار محليا ودوليا.

سمير ج فانسي
رئيس مجلس اإلدارة
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