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تقرير رئيس مجلس اإلدارة للربع الثالث 2015م
الأفا�ضل امل�ساهمني 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 الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2015م.
مجموعتنا اليوم
�أكملت جمموعة النه�ضة للخدمات الآن �إجناز ا�سرتاتيجيتها املبنية على مفهوم
جمموعة واحدة� ،شركتان :وهي عبارة عن برنامج طموح بد�أناه يف عام  2012لبيع
الأن�شطة غري الرئي�سية بغر�ض الرتكيز على ن�شاطينا الرئي�سيني.
مت �إجناز اخلطوة الأخرية يف هذا الربنامج يف �شهر �سبتمرب حيث قمنا ببيع �شركة
الهند�سة البحرية يف الإمارات العربية املتحدة.
انطالقا من هذه النقطة� ،سيكون لكل �شركة يف املجموعة ر�ؤية وا�ضحة وا�سرتاتيجية
متميزة.
توباز للطاقة واملالحة �سرتكز على مواطن قوتها من خالل ت�شغيل �أ�سطولنا ل�سفن
الدعم البحري.
والنه�ضة للخدمات �ستقوم بت�شغيل املجمعات ال�سكنية يف مناطق حقول النفط والغاز
ب�سلطنة عمان وتطوير �إمكانياتها يف جمال �إدارة املرافق.

توفر �سفن الدعم البحري احللول البحرية لقطاع الطاقة على نطاق العامل
الأداء املايل
ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2014م
2014م
2015م
2015م
الإيرادات

105.5

111.2

274.0

288.8

ربح الت�شغيل

29.4

37.5

76.4

97.4

الأداء املايل (جمموعة خدمات العقود �سابقا)
ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2014م
2014م
2015م
2015م
184.4
191.9
71.0
73.9
الإيرادات
22.1
19.5
8.5
7.5
ربح الت�شغيل
�إي�ضاح� :أرباح الت�شغيل للربع الثالث من عام  2015هي بعد خ�صم خم�ص�ص
م�ستحقات ملرة واحدة قدره  1.1مليون ر.ع.

�إي�ضاح� :أرباح الت�شغيل يف الربع الثالث لعام  2015تت�ضمن خم�ص�ص م�ستحقات
ملرة واحدة قدره  0.8مليون ر.ع ( 1مليون ر.ع يف الربع الثالث من عام )2014
بالإ�ضافة �إىل خ�سارة يف بيع �سفينة قدرها  0.5مليون ر.ع.

األداء المالي للمجموعة
ماليني الرياالت
الربع
الثالث
2015م

الربع الثالث
2014م

ماليني الدوالرات
الأمريكية
الربع الربع الثالث
2014م
الثالث
2015م

الأعمال امل�ستمرة
الإيرادات
473.2 465.7
182,2 179.3
الأرباح قبل الفوائد
وال�ضرائب والإهالك
169.1 152.5
65.1
58.7
والإطفاء
ربح الت�شغيل
113.8
89.9
43.8
34.6
الربح ال�صايف
بعد ال�ضرائب من
40.0
6.7
15.4
العمليات امل�ستمرة 2.6
العمليات التي مت
�إيقافها
الربح/اخل�سارة من
العمليات التي مت
(4.4 )8.3
(1.7 )3.2
�إيقافها
الربح ال�صايف/
(44.4 )1.6
(17.1 )0.6
(اخل�سارة)
�إي�ضاح
 -1الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء و�أرباح الت�شغيل يف الربع
الثالث من عام  2015تت�ضمن خم�ص�ص م�ستحقات ملرة واحدة قدره  1.9مليون
ر.ع (الربع الثالث من عام  1 :2014مليون ر.ع) وخ�سارة يف بيع �سفينة قدرها 0.5
مليون ر.ع.
� -2صايف الربح من العمليات امل�ستمرة يف الربع الثالث من عام  2015بعد �شطب
تكاليف ترتيبات قر�ض مببلغ  3.2مليون ر.ع لتوباز.
 -3خ�سائر الربع الثالث لعام  2015من العمليات غري امل�ستمرة تت�ضمن خ�سارة
ر�أ�سمالية قدرها  2.1مليون ر.ع بالإ�ضافة �إىل خ�سارة ت�شغيل يف تلك ال�شركة
قدرها  1.1مليون ر.ع.

على الرغم من حماوالت ال�سوق العاملية للت�أقلم مع الهبوط احلاد يف �أ�سعار النفط ،كان
الأداء يف معظم عملياتنا جيدا خالل هذا الربع .بلغ الربح ال�صايف قبل خ�صم تكاليف
ملرة واحدة  8.1مليون ر.ع ( 16.4مليون ر.ع يف  .)2014العائدات و�أرباح الت�شغيل
امل�ستقرة ن�سبيا تعد م�ؤ�شرا لقوة �شركتنا ولكن هذا الأداء �أف�سدته خ�سائر كبرية يف
�أ�صولنا النا�شئة يف غرب افريقيا ولكننا نالحظ الآن بع�ض التغري يف �أن�شطتنا يف غرب
افريقيا ون�ستب�شر خريا بتزايد الن�شاط يف هذا الإقليم اجلديد.
البيع الأخري لن�شاط الهند�سة البحرية �أي�ضا جلب معه خ�سارة ر�أ�سمالية قدرها 2.1
مليون ر.ع بالإ�ضافة �إىل خ�سارة ت�شغيلية قدرها  1.1مليون ر.ع ما �أدى �إىل تفاقم
خ�سارة الت�شغيل يف هذا الن�شاط.
لي�س يف الإمكان ال�سيطرة على الأحداث الغريبة واملتكررة ولكن ب�إمكاننا تعديل منوذج
عملنا ملواجهة التحديات التي تواجهنا من �أجل البقاء والنماء .تركيزنا الأ�سا�سي يقوم
على خم�س �سمات مميزة حيث ت�أتي ال�سالمة واجلودة على ر�أ�س �أولوياتنا ،قوة ومتانة
ميزانيتنا �ساعدتنا على النجاح يف العديد من املبادرات املالية التي �أ�سهمت ب�شكل
كبري يف �إطفاء ديوننا ب�أ�سعار متويل تناف�سية مع االهتمام باملحافظة على طم�أنة وثقة
�أ�صحاب امل�صلحة يف �شركتنا ونحن نوازن بني العائدات والقيمة النهائية المتيازاتنا
حيث نعمل مع عمالئنا ملنحهم �أ�سعار تناف�سية مقابل �ضمان اال�ستمرار لفرتات �أطول
وخيارات �أف�ضل توفر تدفقات نقدية على املدى الطويل .تعمل ديناميكيات القطاع
على خف�ض قاعدة التكاليف يف ال�شركة و�إن كان مبعدل �أبط�أ من التعديالت الهام�شية
الفورية مع التفهم التام لردود �أفعال العمالء يف بداية العام� .سي�ستمر هذا خالل
عام  2016ويف نهاية املطاف �سيتح�سن القطاع ونحن نراقب هذه الأو�ضاع عن كثب
واال�ستفادة من ذلك عندما حتني الفر�صة.
لقد حتقق تقدم جوهري يف كل ما ورد �أعاله وقد مت الإف�صاح عن العديد من املبادرات
الناجحة و�سي�ستمر الرتكيز يف ذلك.
أداء أصول المجموعة
تعمل ال�شركة يف برناجمني كبريين يت�ضمنان نفقات ر�أ�سمالية كبرية :ت�شييد القرية
ال�سكنية يف الدقم و�أي�ضا تو�سيع قرية قرن علم .لقد �أعلنا خالل هذا الربع �أي�ضا عن
ا�ستحواذنا على �سفينتني جديدتني للأعمال حتت �سطح البحر و �ستن�ضمان للأ�سطول
يف عام  2017ما ميكننا من املحافظة على ما مييزنا يف هذا ال�سوق من حيث كفاءة
وحداثة الأ�سطول .ت�شهد الأ�صول غري امل�ستغلة يف �سوق �سفن الدعم البحري انخفا�ضا
يف قيمتها و يرتاوح متو�سط اال�ستخدام يف الأ�سواق العاملية يف حدود ما بني � 45إىل 55
باملائة ولرمبا كان هذا �سببا وجيها للحفاظ على احلرية املالية للإ�ستفادة من �أي فر�ص
تو�سع حكيمة.
ومع ذلك ،ف�إن تدين �أ�سعار النفط وما ي�صاحب ذلك من قلة ا�ستخدام �سفن الدعم
البحري قد ي�ؤثر على قيمة بع�ض �أ�صول �سفن الدعم البحري التي يف حوزتنا .يف الوقت
الذي نرى فيه �إعادة التوزيع اال�سرتاتيجي لبع�ض الأ�صول قد عادت للعمل �إال �أن بع�ضها
مل يعد حتى الآن و�إذا ا�ستمر هذا الو�ضع يف الربع الأخري من عام  2015قد نواجه
انخفا�ضا يف قيمة الأ�صول وفقا ملتطلبات املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية .يتوقع
�أن يكون هذا املخ�ص�ص بالإ�ضافة �إىل غريه من املخ�ص�صات يف حدود � 5إىل  7باملائة
من قيمتها البالغ قدرها  1.3بليون دوالر �أمريكي .يبلغ �إجمايل �أ�صول املجموعة  2بليون
دوالر �أمريكي.

ما زالت �أ�سواق �سفن الدعم البحري تعاين ،ويف ظل هذا الو�ضع اجلديد الذي منر
به من املتوقع �أن نحقق هوام�ش �أرباح �أقل ولكن هذا هو ما توقعناه منذ االنخفا�ض يف
�أ�سعار النفط العام املا�ضي ولذلك نحن نتكيف مع هذا الو�ضع.
حتى هذا الوقت من هذا العام �شهد �سوقنا املحلي يف بحر قزوين ن�سبة ا�ستخدام
تقدر بـ  - %98ت�شغيل كامل تقريبا .الن�شاط واال�ستف�سارات عن �شركتنا قد حتدت كل
امل�ؤ�شرات العاملية وحافظت على وترية �سريعة خالل الربع ونحن نعمل عن كثب مع
�شركائنا لتمديد عقودنا طويلة الأجل يف تلك املنطقة.
ظللنا نعمل ب�صورة جيدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا فقد ظل اال�ستخدام
مرتفعا بن�سبة  %88و�أثبت قرارنا بتحريك �سفينتني ،جوهور و�أداك�س ،جناحه حيث
ت�شهد هاتني ال�سفينتني طلبا قويا للعمل يف املنطقة ولكن هناك �ضغوطا من جهة عدم
تنا�سق م�ستويات الأ�سعار وعلى الرغم من ذلك حققنا نتيجة ممتازة ب�إبرام عقد طويل
الأمد مع �أرامكو ترتاوح مدته من ثالث �إىل خم�س �سنوات.
يف غرب افريقيا بد�أنا يف مالحظة املزيد من الن�شاط ومن ناحية عامة فقد كان هذا
الربع �أف�ضل من �سابقه يف املنطقة ولكن احلقيقة الأ�سا�سية هي �أننا قد تكبدنا خ�سائر
كبرية هذا العام يف هذه املنطقة مما �أثر ب�شكل �سلبي على الأداء الإجمايل لأ�سطول
�سفن الدعم البحري.

�سـمري ج فان�سي

ن�شاط �إدارة املرافق و "قرى النه�ضة" للإ�سكان

رئيــ�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخــل الموحدة

النتائج المالية غير المدققة
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  30سبتمبر 2015

كما في  30سبتمبر 2015م

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

2014م
2015م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
593.926
32.965
5.423
632.314

568.457
31.952
2.805
603.214

الأ�صول املتداولة

125.801

130.643

التزامات املتداولة
�سندات القابلة للتحويل الإلزامية –
ال�شريحة احلالية
�صايف الأ�صول املتداولة

88.541

104.866

569
36.691

25.777

االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض لأجل و�سندات ممتازة ،با�ستثناء
امل�ستحقة حاليا
�سندات قابلة للتحويل الإلزامي لأ�سهم
م�ستحقات غري جارية ومقدمات
�صايف الأ�صول
ر�أ�س املال
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
احتياطي قانوين
احتياطي قر�ض ثانوي
�أرباح حمتجزة
احتياطيات �أخرى
�سندات دائمة
حقوق االقلية
جمموع حقوق امل�ساهمني

339.778
21.021
15.586
376.385

345.060
38.948
9.289
393.297

292.620

235.694

29.065
()3.446
21.045
9.605
21.429
83.735
()138
161.295
47.129
84.196
292.620

لقد قمنا هذا العام بتحريك معدات العديد من عقود �إدارة املرافق.
ما زال انخفا�ض �أ�سعار النفط ي�شكل �ضغطا على الإ�شغال يف قرى النه�ضة الإ�سكانية
يف مناطق حقول النفط والغاز ب�سلطنة عمان .على الرغم من ذلك ،ف�إن هذا الن�شاط
ب�صورة عامة يظل قويا بف�ضل توقعات النمو املعقولة خالل امل�ستقبل املنظور.
ما زال ن�شاطنا يف غرب افريقيا موقوفا حيث نواجه �صعوبة يف الإيفاء ب�شروط ال�سداد
مما �أدى �إىل قيامنا ب�شطب مبلغ  1.1مليون ر.ع.
فيما يخت�ص مب�شروعنا الرائد يف الدقم ،عقد ال�شركاء يف �شركات الدقم اجلديدة
عدة اجتماعات يف �شهر �أكتوبر حيث مت �إبالغهم ب�أن �أعمال ال�شييد ت�سري ح�سب اخلطة
على الرغم من بع�ض التعديالت ل�ضمان ا�ستمرارية جودة �سجلنا يف جمال ال�سالمة
ومواجهة حتديات الظروف املناخية غري املالئمة.
لقد �سبق �أن قلنا بكل و�ضوح �أن هذا العام �سيكون �صعبا وهو ما قد كان .نتوقع عودة
الظروف العادية جمددا وهناك م�ؤ�شرات تدل على �أن �سوق �سفن الدعم البحري
�ستتعافى .على النقي�ض من ذلك ،نتوقع منوا يف ن�شاط �إدارة املرافق من خالل �إ�سناد
املزيد من اخلدمات غري الأ�سا�سية �إذ �أن احلكومة والقطاع يحاوالن التكيف مع الو�ضع
اجلديد وخف�ض التكاليف.
لقد قمنا هذا العام بتحمل تكاليف �أثرت على ح�ساب الأرباح واخل�سائر و�سن�ستمر يف
ذلك �إىل نهاية العام .بغ�ض النظر عن اخل�سارة يف الت�شغيل الناجتة عن بيع �شركة
ف�إن كل تكاليف املرة الواحدة ال تت�ضمن حركة النقد .لي�س الق�صد من هذا التخفيف
من �أثر انخفا�ض قيمة �صايف الأ�صول ولكن ملجرد الإ�شارة �إىل �أننا ننوي و�ضع ال�شركة
على �أ�سا�س واقعي حتى يت�سنى جلميع �أ�صحاب امل�صلحة يف ال�شركة احلكم على القيمة
والإمكانيات ب�صورة �أف�ضل.
لي�ست لدينا �أي توقعات حول �أي حت�سن ملمو�س يف �أ�سعار النفط وقد قمنا بتكييف
منوذج عملنا ليتواءم مع �أ�سعار النفط املنخف�ضة يف امل�ستقبل املنظور ولكننا نعتقد �أن
كل هذه اجلهود �ستظهر ب�شكل �إيجابي يف العام القادم.

28.209
()1.704
19.496
9.603
17.143
112.517
120
185.384
50.310
235.694

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

2014م
2015م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
179.330
()125.421
()19.327
34.582
()24.265
()140
10.177
()7.609

182.197
()120.022
()18.330
43.845
()21.215
()23
22.607
()7.192

2.568

15.415

()3.185
()617

1.698
17.113

()5.745
5.128
()617

11.640
5.473
17.113

مالحظات:
* امل�صاريف الإدارية خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب  2015تت�ضمن خم�ص�ص ملرة
واحدة للم�ستحقات قدرها  1.9مليون ر.ع(  1.0مليون ر.ع يف عام )2014
** االر�سوم املالية للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب  2015املت�ضمنة �شطب ترتيبات قر�ض بقيمة
 3.2مليون ر.ع يف توباز.
*** الربح(/اخل�سارة) من عدم اكمال العمليات الت�شغيلية للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب
 2015مت�ضمنة خ�سارة ر�أ�س املال مبقدار  2.1ر.ع يف بيع ق�سم الهند�سة البحرية (:2014
تت�ضمن ربح  1.8مليون ر.ع من بيع جمموعة الإعالم)
ملحوظة:
� -1سرت�سل البيانات املالية كاملة للم�ساهمني عن طريق الربيد الإلكرتوين خالل � 7أيام من
ا�ستالم الطلب.
 -2ميكن االطالع على كامل البيانات املالية على املوقع االلكتـروين لل�شركة:
www.renaissance-oman.com

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

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

