تقرير رئيس مجلس اإلدارة لسنة 2017م
نظرة عامة

نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أقدم لكم البيانات املالية غري املدققة ملجموعة النه�ضة للخدمات
�ش م ع ع للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م.
يف خ�ضم �سعينا نحو املحافظة على عملياتنا املزدوجة يف كل من جمال �سفن الدعم البحري
العاملي التابع لتوباز وجمال �إدارة املرافق املتكاملة التابع للنه�ضة� ،شكل الإنخفا�ض احلاد يف
�أ�سعار النفط خالل منت�صف �سنة 2014م حتدياًغري م�سبوق و�ضغط ًا على �أداء ال�شركة وذلك
لثالث �سنوات متتالية .وقد عمّ الت�أثري ال�سلبي قطاع النفط ب�أكمله وكان الت�أثري الأكرب على
قطاع �سفن الدعم البحري.
لذلك قمنا ب�إخطار �أ�صحاب امل�صلحة بتوقع حدوث �ضغط �إ�ضايف على الأداء ورمبا مزيد
من الإنخفا�ض يف قيمة الأ�صول يف عام 2017م .ويف ذات الوقت ،قمنا بو�ضع ا�سرتاتيجيات
لقيادة ال�شركة بنجاح خالل عام 2017م و�ضمان م�ستقبل ال�شركة باتخاذ الإجراءات التالية:
توليد �سيولة نقدية �إيجابية واملحافظة على ال�سيولة بهدف �ضمان ا�ستمرارية الإ�ستقرار املايل
للأعمال والقدرة على الإيفاء بكافة �إلتزاماتنا املالية.
تعزيز قوة عالقتنا بكافة �أ�صحاب امل�صلحة ال�سيما امل�ستثمرين واملجتمع املايل.
�ضمان جناح تنفيذ الأعمال وزيادة وتريتها يف �أكرب م�شروعني لل�شركة وهما م�شروع (تنجيز
�شيف �أويل) التابع لتوباز وم�شروع قرية نه�ضة الدقم الذي يندرج �ضمن �أعمال �إدارة املرافق
واخلدمات التابع للنه�ضة للخدمات.
كل هذا ي�ساهم يف قيادة ال�شركة �إىل بر الأمان وعبور عوائق القطاع وحتديات ال�سوق التي
كانت يف عام 2017م.
وقد قدمت لنا هذه الإجراءات قاعدة �أ�سا�سية لعام 2018م لل�شروع يف �إعادة القيمة
التي فُقدت خالل ال�سنوات الأخرية وتقدمي قيمة م�ستدامة ومزيد من النمو خالل
ال�سنوات القادمة.
األداء المالي

مليون ريال مليون دوالر �أمريكي
2017م 2016م 2017م 2016م

العمليات امل�ستمرة (قبل ر�سوم ملرة واحدة)
العائدات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة
واال�ستهالك والإهالك
ربح الت�شغيل
من
ال�ضرائب
بعد
(اخل�سارة)
�صايف
العمليات امل�ستمرة (قبل ر�سوم ملرة واحدة) ()10.7
ر�سوم ملرة واحدة
()36.0
ال�ضرائب
بعد
(اخل�سارة)
�صايف
()46.7
من العمليات امل�ستمرة
العمليات غري امل�ستمرة
(اخل�سارة) من العمليات غري امل�ستمرة ()0.1
�صايف (اخل�سارة) بعد ال�ضرائب لل�سنة ()46.8
�صايف (اخل�سارة) بعد حقوق الأقلية لل�سنة ()44.5
194.6
60.0
24.9

206.5
70.3
36.1
()0.5

536.4 505.5
182.6 155.8
93.8 64.7
()1.3( )27.8

()97.4( )93.5( )37.5
()98.7( )121.3( )38.0
()3.1( )0.3( )1.2
()101.8( )121.6( )39.2
()109.4( )115.6( )42.1

كان الت�أثري ال�سلبي الأكرب على الأداء ب�سبب بنود قيد امل�صاريف ملرة واحدة والتي
بلغت  36مليون ريال عماين ( 93.5مليون دوالر �أمريكي) حيث كان �أكرب قيد تقييم
االنخفا�ض يف القيمة غري النقدية ل�سفن �أ�سطول توباز ( 24.2مليون ريال عماين
وتكاليف �إعادة متويل �سندات توباز ( 7.3مليون ريال عماين).
تقييم إنخفاض القيمة

عطفاً على ما قمنا ب�شرحه يف ال�سنوات املا�ضية ،ت�سببت �أزمة �أ�سعار النفط يف انخفا�ض
مليارات الدوالرات من قيمة �أ�سطول �سفن الدعم البحري يف العامل �أجمع ،علم ًا ب�أن ثُلث
�أ�سطول �سفن الدعم البحري يف العامل يف و�ضعية التخزين ولن تعود معظمها �إىل اخلدمة يف
القطاع مرة �أخرى .ورغم �أن توباز لي�ست يف و�ضع م�شابه �إال �أننا ولل�سنة الثالثة على التوايل
كان علينا �إجراء �إعادة تقييم جوهري يف قيمة ال�سفن .فبلغت ر�سوم �إعادة التقييم بتخفي�ض
ملرة واحدة مببلغ  27.3مليون ريال عماين ( 70.9مليون دوالر �أمريكي) يف عام 2015م
و 36.5مليون ريال عماين ( 94.8مليون ريال عماين) يف عام 2016م و 24.2مليون ريال
عماين ( 62.9مليون دوالر �أمريكي) يف عام 2017م .ورغم اعرتافنا بحدوث خ�سارة يف
القيمة �إال �أن تقييم االنخفا�ض يف القيمة مل تكن خ�سارة نقدية وبلغت الأرباح قبل الفوائد
وال�ضريبة واال�ستهالك والإهالك  60مليون ريال عماين ( 156مليون دوالر �أمريكي) والتي
ولّدت �سيولة نقدية كافية للمجموعة للإيفاء بكافة �إلتزاماتها املالية والت�شغيلية.
ويعتمد �إجراء �أي تقييم �إ�ضايف يف انخفا�ض القيمة على التقدير الواقعي للأ�سطول وعلى
حجم ما تولّده حالي ًا كل �سفينة من عوائد نقدية بنهاية كل �سنة .ورغم �أننا ال ن�ستطيع �أبد ًا
ا�ستبعاد احلاجة �إىل �إجراء �أي تقييم �آخر يف انخفا�ض القيمة �إال �أننا نعتقد ب�أن حت�سن
ظروف ال�سوق يف عام 2018م �سي�ؤثر ب�شكل بنّاء على تقييم انخفا�ض القيمة م�ستقبالً.
إعادة تمويل سندات ممتازة جديدة

رغم ظروف ال�سوق املتقلبة ،جنحت توباز يف �شهر يوليو 2017م ب�إكمال عملية �إ�صدار �سندات
جديدة مببلغ  375مليون دوالر �أمريكي وم�ستحقة يف عام 2022م .و�سوف ت�ستخدم عوائد
الإ�صدار يف �شراء �سندات توباز ال�سابقة ودفع تكاليف العملية.
وتعترب اال�ستجابة الإيجابية من قِبل امل�ستثمرين يف الأ�سواق العاملية لالكتتاب دلي ًال على متانة
منوذج الأعمال الذي متثله توباز وا�سرتاتيجية منوها طويلة املدى .علم ًا ب�أن تكاليف ملرة
واحدة خا�صة ب�إعادة �إ�صدار ال�سندات املمتازة قد بلغت  7.3مليون ريال عماين (19.0
مليون دوالر �أمريكي) .وت�ساهم عملية �إعادة التمويل هذه يف تعزيز الهيكل املايل امل�ستدام
وطويل املدى لتوباز.
وارتباط ًا بعملية �إ�صدار ال�سندات اجلديدة� ،أعادت كل من وكالة (�ستاندارد �آند بور�س)
ووكالة (موديز) الت�أكيد على الت�صنيف الإئتماين لتوباز ،الأمر الذي يعد �إجناز ًا بحد ذاته
يف ظروف ال�سوق احلالية التي مت تخفي�ض ت�صنيف �أغلب �شركات القطاع ب�شكل ملحوظ.
لقد كان جناح عملية �إعادة الإ�صدار متوافق ًا مع �آراء اال�ست�شاري امل�ستقل لل�شركة وبنوك
اال�ستثمار التي �أو�صت بالتوقيت املثايل لطرح ال�سندات يف ال�سوق.
السيولة النقدية الخاصة بالنهضة

واال�ستقرار ،وبلغ متو�سط ن�سبة الإ�شغال لل�سنة  .%87وكان الإ�شغال يف قرية النه�ضة بالدقم
�أ�سا�س النجاح والنمو لهذه ال�سنة� ،إذ بلغ متو�سط ن�سبة الإ�شغال خالل الفرتة من فرباير
�إىل دي�سمرب 2017م  ،%11وبلغت  %20مع بداية عام 2018م� .أما ن�سبة الإ�شغال التي ت�ساوى
نقطة تعادل الربح واخل�سارة فهي  .%47كما �أن بداية تنفيذ عقود الأعمال الهند�سية والتوريد
والت�شييد والعقود الفرعية الأخرى اخلا�صة مب�صفاة النفط تعترب حا�سم ًة يف �صحة توقعاتنا
التي تُ�شري �إىل تقدير متو�سط ن�سبة الإ�شغال �سوف تبلغ  %53يف عام 2018م ،و�أكرث من %90
يف عام 2019م و2020م.
تهدف ا�سرتاتيجية ال�شركة �إىل تنويع جمالها يف اخلدمات والقطاعات واملواقع و�إيجاد
موازنة ب�ش�أن تعر�ض ال�شركة لتقلبات قطاع النفط والغاز والذي يبقى املجال الرئي�سي لأعمال
ال�شركة .علم ًا ب�أن �أعمال النه�ضة قد ت�أثرت �أي�ض ًا ب�أزمة �أ�سعار النفط والزيادة امللحوظة يف
تكلفة الأعمال يف �سوقنا الرئي�سي بال�سلطنة.
التح�سن يف قدرتنا على ك�سب العقود .وقد قمنا ب�إعادة ت�شغيل �سبع �سفن من و�ضعية التخزين حققت ال�شركة جناح ًا معقو ًال يف برامج تنويع الأعمال بدخولها �إىل قطاع خدمات املرافق
الن�شط خالل عام 2017م .و�سوف ي�ساهم هذا يف املحافظة على تراكم عقود توباز يف القطاع وتعزيز قدراتها يف �إدارة املرافق ال�صعبة .ورغم �أن قرية النه�ضة بالدقم �ستكون املحرك
الرئي�سي للنمو يف هذه ال�سنة� ،إال �أننا نتوقع حت�سن ًا يف الأداء بدولة الإمارات العربية املتحدة
التي تبلغ قيمتها  1.5مليار دوالر �أمريكي والعمل على ك�سب مزيد من العقود.
متكنت توباز خالل ال�سنة من ك�سب عدة عقود يف كافة �أ�سواقها ،وجاء العدد الأكرب من هذه وجناحات يف بع�ض العقود اجلديدة وفر�ص تنويع الأعمال.
العقود من منطقة قزوين  -حيث تتبو�أ ال�شركة دور ًا قيادي ًا يف ال�سوق  -ال�سيما يف تركمن�ستان نظرة عامة
بعقد بلغت قيمته  100مليون دوالر �أمريكي ح�صلت عليه من �شركة دراجون �أويل.
لقد جتاوزت ال�شركة ثالث �سنوات �صعبة وكان الهدف املعلن خالل عام 2017م هو �ضمان
وي�سري العمل ب�شكل جيد يف م�شروع (تنجيز �شيف �أويل) يف كازاخ�ستان والذي تقدر تكلفته بـ املحافظة اال�ستقرار املايل لل�شركة .روغم بقاء ظروف ال�سوق ال�صعبة مع حلول عام 2018م،
 550مليون دوالر �أمريكي وو�ضعت توباز ن�صب عينيها االنتهاء من الأعمال قبل املوعد املحدد� .إال نرى حت�سن ًا م�ضطرد ًا �سيحدث بعد كل ربع يف عام 2018م �سي�ضمن عودة ال�شركة �إىل
ولذلك بد�أت �سفينتني الأعمال قبل املوعد املتوقع .وت�ستمر ب�شكل عام �أعمال بناء ال�سفن م�ستويات حتقيق الأرباح .كما نرى �أن �سنة 2018م �ستكون فرتة ا�ستقرار للمجموعة .و�سيدعم
بحيث �سيتم الت�سليم خالل الن�صف الأول من عام 2018م ح�سب املوعد املحدد .و�ستظهر النمو النجاح يف عقد (تنجيز �شيف �أويل) التابع لتوباز وزيادة ن�سبة الإ�شغال املتوقعة يف قرية
فوائد عقد (تنجيز �شيف �أويل) بداية من الن�صف الثاين لعام 2018م و�ست�ؤثر �إيجابي ًا على النه�ضة بالدقم التابع للنه�ضة.
�أداء ال�شركة يف ال�سنة .ويعترب ح�صول توباز على هذه النوعية من العقود مثا ًال ال�سرتاتيجية
توباز الناجحة يف تطوير حلول مبتكرة للعمالء ت�ضمن �أدا ًء مثالي ًا و�آمنن ًا و�سريع ًا وقليل �أ�صيب قطاع �سفن الدعم البحري خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية با�ضطراب و�ضغط غري
متوقع وغري م�سبوق ،ورف�ضت توباز حماوالت عديدة لالندماج واال�ستحواذ بُغية مواجهت
التكلفة.
�سوقٍ مير بفرتة انحدار تبدو بدون نهاية ترجتى� .إال �أن ال�شركة مت�سكت ب�سيا�ستها لتجنب �أي
خماطر �أخرى ،وعو�ض ًا عن ذلك ،ركزت على تقليل التكلفة وزيادة الفعالية وتراكم العقود
وال�سيولة وتعزيز فريق �إدارة ال�شركة .واليوم مع عودة ال�سوق �إىل و�ضعه الطبيعي ،تراقب
ال�شركة من و�ضعها القوي ن�سبي ًا نُظرائها �سعي ًا نحو تقدمي �أف�ضل الفر�ص لزيادة القيمة
�أعمالنا يف قطاع اخلدمات� :إدارة املرافق املتكاملة و�إدارة املرافق ال�سهلة و�إدارة للم�ستثمرين بال�شركة.
املرافق ال�صعبة وحلول الإ�سكان املتكاملة با�سم قرية النه�ضة.
وتتمحور طموحاتنا ب�ش�أن �أعمال خدمات النه�ضة حول حتقيق جناح ملحوظ بعد �أداء ثابت
نتائج النهضة (قبل قيد رسوم لمرة واحدة)
بدون �صايف ربح خالل فرتة �أزمة �أ�سعار النفط.
مليون ريال مليون دوالر �أمريكي هذا ،ويتوقع معظم حمللي ال�سوق فرتة �أكرث ا�ستقرار ًا لأ�سعار النفط .والأمر املهم لأعمالنا
�أن ال�شركتني ا�ستطاعتا التكيف مع و�ضع �أ�سعار النفط املنخف�ضة لفرتة طويلة .وهذا يعني
2017م 2016م 2017م 2016م
� 254.0 260.7 97.8 100.4أن ال�شركتني �ستكونان �أكرث مرونة مع التقلبات ال�سلبية لأ�سعار النفط يف امل�ستقبل .وتقدم
العائدات
ال�شركتان حلو ًال لكربى �شركات النفط العاملية واملحلية وال�شركات غري النفطية بحيث ُتكن
ربح الت�شغيل
23.6 16.9
9.1
6.5
من حتقيق �إجنازات مبعايري عالية ولكن بتكاليف منخف�ضة.
�صايف الربح بعد ال�ضرائب*
15.6
6.0
7.4
2.8
شكر وتقدير
15.8 12.0
6.1
�صايف الربح بعد حقوق الأقلية 4.6
نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أود الإعراب عن خال�ص �شكري وتقديري حل�ضرة �صاحب اجلاللة
* �صايف الربح بعد ال�ضرائب ل�سنة 2017م هو بعد (خ�سارة)  3.5مليون ريال عماين يف ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -على دعمه وقيادته الر�شيدة لو�ضع
�شركة النه�ضة بالدقم (خ�سارة 2016م 0.1 :مليون ريال عماين)
بيئة �أعمال مكّنت ال�شركة من حتقيق النجاح واالزدهار حملي ًا ودولياً.
ا�ستطاعت �أعمال اخلدمات التي تقدمها ال�شركة املحافظة على م�ستوى �إجمايل العائدات يف
عام 2017م ولكن �صايف الأرباح ت�أثر بخ�سارة وقدرها  3.5مليون ريال عماين ( 9.1مليون
دوالر �أمريكي) خالل الع�شرة �أ�شهر الأوىل من بد�أ �أعمال ت�شغيل م�شروع قرية نه�ضة الدقم.
كما ُقدّر �إعادة تقييم انخفا�ض ال�شهرة ملرة واحدة مببلغ  0.9مليون ريال عماين ( 2.4مليون
دوالر �أمريكي) يف ا�ستثمار ال�شركة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
�سـمري ج فان�سي
وات�سم �أداء قُرى النه�ضة يف مواقع حقول النفط التابعة ل�شركة تنمية نفط عُ مان بالإيجابية رئي�س جمل�س الإدارة

قائمة المركز المالي الموحدة المدققة
كما في  31ديسمبر 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
مدفوعات من عميل*
�صايف الأ�صول اجلارية

لقد ا�ستمر دعم البنوك يف ال�سلطنة لنا وقامت ال�شركة ب�سداد القرو�ض قبل املوعد املحدد
حتى يف تلك الأوقات الع�صيبة .وقد ثمّنت البنوك الإدارة الفاعلة لل�شركة يف ال�سيولة النقدية.

االلتزمات غري اجلارية
قرو�ض لأجل
مدفوعات غري جارية و�سلفيات
مدفوعات من عميل*

نتائج توباز (قبل قيد رسوم لمرة واحدة)

�صايف الأ�صول
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
�أ�سهم خزانة
�أرباح حمتجزة واحتياطي قانوين

�شركة �سفن الدعم البحري العاملية
مليون ريال مليون دوالر �أمريكي
2017م 2016م 2017م 2016م
282.3 244.8 108.7 94.2
العائدات
70.6 47.8 27.2 18.4
ربح الت�شغيل
�صايف (اخل�سارة) بعد ال�ضرائب ()7.3( )26.5( )2.8( )10.2
�صايف (اخل�سارة) بعد حقوق الأقلية ()29.7( )37.2( )11.4( )14.3

متكنت توباز� ،شركة �سفن الدعم البحري التابعة للنه�ضة ،بف�ضل قدراتها الكامنة من قيادة
ال�شركة بنجاح خالل هذه الفرتة حمقق ًة �أف�ضل �أداء يف القطاع ب�صرف النظر عن الت�أثري
ال�سلبي على تقييم انخفا�ض قيمة �أ�صول �أ�سطول �سفن الدعم البحري يف العامل �أجمع والذي
ينطبق بالطبع �أي�ض ًا على �أ�سطول توباز.
�إن توقعات ال�شركة ب�ش�أن ال�سوق �أ�صبحت �أكرث �إيجابية مع حلول �سنة 2018م عمّا كانت
عليه يف �سنة 2017م وذلك رغم توقع بقاء الظروف ال�صعبة التي مير بها القطاع خالل عام
2018م جلزء من �أ�سطول ال�شركة� ،إال �أننا نتوقع توجه ًا �إيجابي ًا يف ا�ستخدام �سفننا ومزيد من

ال�سندات الدائمة
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

2016م
2017م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
612٫020
30٫868
4٫990
647٫878
134٫620

602٫440
35٫185
5٫405
643٫030
113٫371

114٫819

97٫150

19٫139
662

11٫994
4٫226

366٫564
19٫399
79٫735
465٫698

355٫548
26٫121
43٫097
424٫766

182٫842

222٫491

36٫727
26٫936
()6٫853
()7٫731
49٫079
46٫799
86٫964
182٫842

29٫878
22٫302
()5٫163
37٫954
84٫971
46٫799
90٫721
222٫491

مالحظة * :ح�صلت توباز وهي �شركة تابعة للنه�ضة للخدمات �ش م ع ع على متويل للأعمال التي ت�سبق عملية
التحريك مببلغ وقدره  98.9مليون 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 النقل19.1 .
مليون ريال عماين (� :2016صفر) من مبلغ املقدم والذي من املتوقع ا�ستقطاعه خالل عام واحد وبالتايل �سيتم
ت�صنيفه كالتزام جاري .ومبلغ الر�صيد املتبقي  79.8مليون ريال عماين ( 43.1 :2016مليون ريال) قد مت �إدراجه
حتت بند التزامات غري جارية.

قائمة الدخــل الموحدة المدققة
كما في  31ديسمبر 2017م

العمليات الت�شغيلية امل�ستمرة
العائدات
م�صروفات الت�شغيل
الإهالك
ربح الت�شغيل
�صايف م�صروفات متويل
�إعادة متويل م�صروفات �سندات ممتازة
تغري القيمة العادلة يف التزامات م�شتقة
تقييم انخفا�ض قيمة ال�سفن
تقييم انخفا�ض قيمة ال�شهرة
(خ�سارة) قبل ال�ضرائب
ال�ضرائب
(اخل�سارة) لل�سنة من العمليات
الت�شغيلية امل�ستمرة
العمليات الت�شغيلية غري امل�ستمرة
اخل�سارة لل�سنة من العمليات الت�شغيلية
غري امل�ستمرة

2016م
2017م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
206٫468 194٫624
()136٫458( )135٫296
()33٫940( )34٫462
36٫070
24٫866
()28٫075( )28٫467
()7٫333
()1٫023
()563
()38٫308( )25٫077
()3٫931
()31٫336( )40٫505
()6٫661
()6٫250
()46٫755

()81
()46٫836

خ�سارة ال�سنة
�صايف الربح(/اخل�سارة) العائد �إىل:
()44٫485
امل�ساهمني يف ال�شركة الأم
()2٫351
حقوق الأقلية
()46٫836

()37٫997

()1٫217
()39٫214
()42٫073
2٫859
()39٫214

مالحظات
� )1سيتم امل�صادقة على هذه النتائج املالية املدققة من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية
العامة املزمع عقده يف  28مار�س 2018م.
 )2البيانات املالية املدققة متوفرة على موقع �سوق م�سقط للأوراق املالية وموقع ال�شركة.

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 :

