IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ôjô≤J
الأفا�ضل امل�ساهمني الكرام ..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن اقدم لكم القوائم املالية ل�شركة النه�ضة للخدمات �ش م ع ع
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2011م .
�إن الأحداث اخلا�صة بهذا الربع الأول من عام 2011م ميكن و�صفها فقط ب�أنها غري عادية  .ولقد كان
للأحداث الدولية والإقليمية واملحلية ت�أثريات متباينة علينا يف الأ�سواق التي نقوم بعملياتنا الت�شغيلية
فيها � .إن التذمرات الغا�ضبة الداعية للإ�صالح ال�سيا�سي يف �أنحاء العامل العربي  ،والإ�ضطرابات يف
املغرب العربي مبا يف ذلك تغيري النظام يف م�صر وتون�س والثورة يف ليبيا  ،كذلك ف�إن �آثار الكوارث
الطبيعية امل�أ�ساوية يف اليابان و�أزمة الدين ال�سيادي الأوروبية امل�ستمرة  ،قد كانت كلها �ضمن ق�ص�ص
الأخبار الرئي�سية لهذه الأ�شهر الثالثة من ال�سنة  .وت�شكل بع�ض هذه املوا�ضيع حتديات كما �أنها حتمل
بع�ض الدالالت ال�ضمنية ل�شركتنا � .إال �أننا وعندما نواجه �أي حتدي  ،ف�إن هذه ال�شركة لديها ثقافة
وتقاليد و�سجل قيا�سي يف حتويل العقبات �إىل فر�ص .

الأداء املايل

الإيرادات
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب
والإهالك والإطفاء
ربح الت�شغيل
الربح ال�صايف قبل حقوق الأقلية

ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2011م 2010م 2011م 2010م
145.3 178.0
55.9
68.5
36.1
13.9
36.1
13.9
9.7
1.7

8.4
5.3

25.3
4.4

21.9
13.8

مالحظة  :الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء والربح ال�صايف للربع الأول من عام 2011م يت�ضمن
خم�ص�ص يبلغ  2٫2مليون ريال (  5٫7مليون دوالر �أمريكي )يتعلق ب�إلغاء تعاقد وذلك يف عمليات ال�شركة الهند�سية .

لقد قامت ال�شركة بزيادة ربح الت�شغيل  ،بينما ظلت الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك
والإطفاء على نف�س م�ستواها  ،كما انخف�ض الربح بعد �ضريبة الدخل وذلك ب�سبب جمموعة من
احلوادث غري املتكررة والعوامل املو�سمية وال�ضغوطات الت�ضخمية  .كذلك ف�إن الزيادات يف تكاليف
التمويل وقيمة �ضريبة الدخل قد �أثرت �أي�ض ًا على الربح بعد �ضريبة الدخل � .إال �أن النمو امل�ستمر لربح
الت�شغيل والتدفق النقدي لل�شركة القوي والإيجابي يقدمان ت�أكيد ًا ملمو�س ًا للقوة الأ�سا�سية لأعمال
ال�شركة التجارية  .ويف الربع الأول من عام 2011م ف�إن لدى ال�شركة �أ�صول يف ميزانيتها العمومية
تبلغ  1.6بليون دوالر �أمريكي .
ولقد حققت �شركة النه�ضة للخدمات �أرباح ًا قيا�سية لكل �سنة من ال�سنوات الع�شر الأخرية على
الرغم من املقارنات املتباينة يف كل عام و�آخر وذلك يف �أرباع ال�سنة الفردية  .و�سيظل ذلك هو هدفنا
يف عام 2011م  .ومن حيث و�ضوح الر�ؤية ف�إن هذا التحدي �صعب للغاية � ،إال �أنه ال يزال ممكن ًا .
ونتوقع املزيد من ال�ضغط على الأداء يف الربع الثاين � ،إال �أنه وكما جرت العادة يف النمط الدوري
لأعمالنا التجارية  ،ف�إننا نتوقع �أدا ًء �أقوى يف الن�صف الثاين من العام .

جمموعة املالحة

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2011م 2010م 2011م 2010م
50.1
19.3
67.8
26.1
15.8
6.1
22.9
8.8

على الرغم من �أن التقدم يف الأعمال التجارية ملجموعة املالحة �إيجابي � ،إال �أننا قد واجهنا عدم
توظيف غري طبيعي لأربعة �سفن كبرية � .إن هذا الأمر يحدث من وقت لآخر يف الفرتات بني �أعمال
التعاقدات يف عملياتنا الت�شغيلية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا � ،إال �أنه من غري العادة
�أن تتفق حالة قلة التوظيف لأربعة �سفن رئي�سية يف نف�س الوقت وبهذه الطريقة � .إن ال�سفن املعنية قد
عادت الآن لتنفيذ املهام اخلا�صة بت�أجريها من قبل العمالء  .وكالعادة ف�إن تعاقدات ال�شركة طويلة
الأمد يف بحر قزوين تدعم الأداء يف مثل هذه الأوقات  ،على الرغم من وجود �أعمال �أقل مما كان
متوقع ًا وذلك يف �أعمال قطر ال�سفن والقوارب ذات الإيرادات العالية  .وب�شكل جممل ف�إن الأ�س�س
التجارية لأعمال �سفن الدعم البحري تظل را�سخة و�إيجابية  .ولقد كانت الأحوال ال�سوقية يف الربع
الأول مماثلة لنف�س الأحوال ال�سوقية ال�سائدة يف الن�صف الثاين من عام 2010م � ،إال �أن حمللي
القطاع املحايدين ال يزالون يتوقعون تقوية يف الأ�سعار اليومية وتوظيف �أعلى لل�سفن وذلك مع تقدم
العام  .وبنف�س القدر نتوقع �أدا ًء حم�سن ًا يف �أرباع ال�سنة القادمة .

جمموعة الهند�سة

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2011م 2010م 2011م 2010م
44.4
17.1
49.6
19.1
1.0
0.4
()2.6
()1

مل يكن �أداء الأعمال الهند�سية كما هو خمطط له يف الربع الأول  .وبالإ�ضافة خل�سائر يف �أعمال
هذا الق�سم تبلغ مليون ريال ( 2.6مليون دوالر �أمريكي) فقد قمنا بعمل خم�ص�ص �صايف يبلغ 2.2
مليون ريال ( 5.7مليون دوالر �أمريكي) يتعلق بق�ضية يف املحكمة ن�ش�أت ب�سبب �إلغاء تعاقد يف عمليات
ال�شركة الهند�سية يف عام 2007م  .ولقد قمنا بعمل �إف�صاح م�ستقل كامل و�شفاف حول هذا املو�ضوع .
�إنه من النادر للحد الأق�صى �أن تلج�أ �شركتنا للتقا�ضي  ،كما �أنه لي�س من االعتيادي �أن حتتاج �شركتنا
لعمل خم�ص�صات غري متكررة ومل يتم التخطيط لها من قبل  .وعلى الرغم من �أن هذه اخل�سائر
غري متكررة ولن ت�ؤثر على الأداء الت�شغيلي الأ�سا�سي  ،ف�إننا �سوف نبذل كل جهد لتفادي �أي مفاج�آت
غري متوقعة وغري �سارة � .إال �أنه ويف �أعمال جتارية بهذا احلجم  ،وعلى الرغم من جودة املراقبة
والإ�شراف  ،ف�إنه ومبوجب القوانني الطبيعية ف�إن الأمر غري املتوقع �سوف يحدث من وقت لآخر  .ويف
هذا ال�صدد  ،ف�إن جمموعة الهند�سة تواجه �أمرين �آخرين من املمكن �أن ي�ؤديا �إىل ت�أثري مايل �إ�ضايف
غري خمطط له  .ويت�ضمن هذان الأمران حتديات ت�شغيلية يف �شركة م�شرتكة حالية غري رابحة تعمل
يف جمال �إ�صالح ال�سفن يف كازاخ�ستان  ،ودعوى �أخرى تتعلق بالأ�سباب القاهرة وذلك ب�سبب كارثة
طبيعية يف م�شروع ت�صنيع معدين يف الفجرية  .وال �أود يف هذه املرحلة �أن �أتو�سع يف احلديث عن
هذه املوا�ضيع وذلك ب�سبب التقدير واالحرتام لكل الأطراف املعنية  .كذلك ف�إن النقا�شات العامة
ال�سابقة لأوانها قد ت�ضعف �إمكانية حتقيق �أف�ضل النتائج املمكنة  .لكن ت�أكدوا من �أنه يف �شركة
النه�ضة للخدمات �سوف نبقيكم على �إطالع كامل مب�شاكلنا بنف�س القدر الذي نطلعكم فيه ب�أدائنا
وخططنا وتقدمنا .
ويف هذا ال�صدد  ،وعلى اجلانب الإيجابي  ،ف�إن جمموعة الهند�سة لديها الآن �أكرب حجم من
التعاقدات امل�سندة منذ �أن بد�أ الإنكما�ش االقت�صادي العاملي يف الفرتة الأخرية التي تزيد على
ال�سنتني  .ويتنامى ن�شاط التقدم للتعاقدات اجلديدة ب�شكل حا�سم حيث �أن الإنفاق على م�شاريع
الهند�سة وال�شراء م�ستمر يف الزيادة  ،ويحتاج الأمر فقط للفوز بتعاقد �أو تعاقدين رئي�سيني لعك�س
التوجه احلايل املحبط يف هذه الأعمال التجارية � .إن �أداء جمموعة الهند�سة للربع الثاين من العام
�سوف يظل منخف�ض ًا � ،إال �أننا نرى م�ستقب ًال �أكرث �إ�شراق ًا وحتو ًال نحو الربحية يف الن�صف الثاين من
العام .

جمموعة خدمات العقود

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الربع الأول الربع الأول الربع الأول الربع الأول
2011م 2010م 2011م 2010م
45.7
17.6
60.3
23.2
6.0
2.3
7.3
2.8

لقد كان �أداء جمموعة خدمات العقود ممتاز ًا على الرغم من �أنها قد واجهت حتدياتها اخلا�صة غري
العادية وغري امل�سبوقة  .ولقد كان هنالك حتول منوذجي يف تكاليف التوظيف بالن�سبة للقوى العاملة
الوطنية يف �سوقنا املحلي يف عمان ،مبا يف ذلك زيادة احلد الأدنى للأجور وزيادة �أخرى مهمة يف
�شروط التوظيف اخلا�صة باملوظفني املواطنني يف قطاع النفط والغاز � .إن �شركة النه�ضة للخدمات
تدفع ملوظفيها ب�شكل �أعلى من معايري ال�سوق للحد الأدنى � ،إال �أننا �شركة موظفة كربى ولدينا �أكرث
من  1.500موظف ًا يف وظائف عمالية حيث كان فارق التغريات يف الأجور هو الأكرب � .إن الت�أثري على

اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية اخلام�س ع�شر للنه�ضة للخدمات

ا�ستعرا�ض �أحداث الربع الأول 2011م

�أخبار
 nاعتربت النه�ضة للخدمات ال�شركة الأف�ضل �أدا ًء لعام
 2010يف �سوق م�سقط للأوراق املالية.
 nامتلكت توباز للمالحة � -إحدى �شركات النه�ضة للخدمات
– �سفينتني تعمالن مبوجب عقود ملدة � 3سنوات مع
برتوبرا�س للنفط والغاز يف الربازيل
 nقام معهد التدريب الوطني – �إحدى �شركات النه�ضة
للخدمات – بتو�سيع �أن�شطته يف اململكة العربية ال�سعودية
حيث متكن من الفوز بعقد م�شرتك ا�سرتاتيجي مع �شركة
مرموقة لإن�شاءات النفط والغاز

توباز للمالحة متتلك �أ�صول �سفينة جديدة

 nالطالب العمانيون يف الكلية البحرية العاملية يح�صلون
على تدريب بحري من توباز للمالحة – �إحدى �شركات
النه�ضة للخدمات
 nجمموعة خدمات العقود التابعة للنه�ضة للخدمات تعلن
عن توفري �أكرث من  500وظيفة لل�شباب العمانيني
املوظفون
 nمت تعيني الفا�ضلة � /إكاترينا �شارا�شيدز يف جمل�س �إدارة
النه�ضة للخدمات بد ًال من الفا�ضل /ري�شي كيمجي

التكلفة لهذه التغريات التي قمنا بتطبيقها يعادل تقريبا وعلى �أ�سا�س �سنوي مبلغ  3مليون ريال (7.8
مليون دوالر �أمريكي) .
ولقد كنا م�سرورين �إىل �أن هذه التغريات قد مت �إجراءها بدون �أي منازعات �أو فو�ضى يف خدماتنا
لعمالئنا � .إن بع�ض القطاعات التي نقوم بدعمها تعترب رئي�سية بالن�سبة للم�صلحة القومية ولرفاهية
املجتمع  .ولقد كانت هنالك حوادث معزولة لبع�ض املوظفني الذين يفكرون يف التوقف عن العمل ،
باعتبار اجلو املعدي والعواطف ال�سائدة يف ذلك الوقت � .إال �أنه ويف كل احلاالت ف�إن احلوار املفتوح
قد منع حدوث �أي نزاع  .ويف احلقيقة ف�إن املوظفني قد عربوا عن ثقتهم يف التزام ال�شركة برفاهيتهم
وخريهم  .وعلى كل امل�ستويات ف�إنهم م�شاركون يف رد اجلميل وذلك مبعرفة الكيفية التي ميكن من
خاللها زيادة الفعالية والإنتاجية يف عملنا لتلطيف ت�أثريات تكلفة زيادة الأجور.
�إن هذه التغريات �سوف ت�ؤدي �إىل �ضغوطات ت�ضخمية �أكرب يف كل نواحي االقت�صاد  ،كما �أنها قد
جاءت يف وقت ي�شري فيه م�ؤ�شر �أ�سعار ال�سلع الدويل ملجلة (الإيكونومي�ست) لزيادة يف ت�ضخم تكلفة
الطعام بن�سبة  ، %43.2وذلك من �سنة لأخرى حتى �شهر �أبريل  .لذا ف�إن جمموعة خدمات العقود
تتعر�ض للت�أثر خالل هذه ال�سنة يف نطاقي التكلفة الرئي�سيني واخلا�صة باملوارد الب�شرية وامل�ستهلكات.
ومع الإقرار بذلك � ،إال �أن هذه �أعمال جتارية ميكن فيها �إلغاء ت�أثري ال�ضغوطات الت�ضخمية يف النهاية
من خالل التقدم ب�شكل دوري لنف�س التعاقدات عند �إعادة طرحها واحل�صول على تعاقدات جديدة .
�إن ال�شركة ملتزمة ب�شكل كلي لتطوير القوى العاملة املحلية يف كل �أعمالها التجارية  ،كما �أن ال�شركة
قد تقبلت هذه التغريات باعتبارها فر�صة حقيقية جلذب وتطوير وتدريب واملحافظة على قوى عاملة
عمانية متزايدة املهنية  .وبالن�سبة لذراع اخلدمات يف جمموعة النه�ضة للخدمات  ،ف�إن هذا الأ�سلوب
يب�شر باخلري بالن�سبة للم�ستقبل .

�شركة النه�ضة للخدمات �ش م ع ع
�شركة متعددة اجلن�سيات تقدم خدمات لقطاع النفط والغاز
توظف ال�شركة �أكرث من  11.000موظف ًا يعملون يف �أكرث من  16قطر ًا .
بلغت �إيراداتها يف عام � 2010أكرث من  0٫65مليار دوالر �أمريكي
االكتتاب العام ل�شركة توباز للطاقة واملالحة

�إن احلدث الرئي�سي يف الربع الأول قد كان هو قرار ال�شركة بت�أجيل �إدراج �شركتنا التابعة بن�سبة
� ، %100شركة توباز للطاقة واملالحة  ،وذلك يف �سوق لندن للأوراق املالية �ضمن م�ؤ�شر �إف تي �إ�س �إي
والتي ت�ضم كل من �أعمال املالحة و�أعمال الهند�سة  .ولقد قمنا يف عام 2010م ب�ضخ مبلغ  204مليون
دوالر �أمريكي �إ�ضايف يف �شركة توباز للطاقة واملالحة (مبلغ  100مليون دوالر �أمريكي كر�أ�سمال
جديد ومبلغ  104مليون دوالر �أمريكي كقر�ض ثانوي) .ولقد كان ذلك بغر�ض الت�أكيد على �أن برنامج
ال�شركة للنمو الع�ضوي �سوف يكون قادر ًا على اال�ستمرار دون �أي �إنقطاع و�أنه �سوف لن يكون معتمد ًا
على توقيت برناجمنا الطويل الأمد الأكرث ات�ساع ًا لزيادة ر�أ�س املال � .إن ذلك مينحنا �أي�ض ًا املرونة
الختيار التوقيت الأمثل للإدراج بغر�ض حتقيق قيمة تعترب عادلة بالن�سبة لكل من م�ساهمي �شركة
النه�ضة للخدمات احلاليني بالإ�ضافة �إىل امل�ستثمرين اجلدد يف االكتتاب العام الأويل  .ولهذا ال�سبب
�سعينا يف اجلمعية العامة العادية ال�سنوية للح�صول على تفوي�ض ملدة � 12شهر ًا لتحديد ت�سعري
االكتتاب العام الأويل وتوقيته  ،و�سوف نظل ممتنني للم�ساهمني للثقة التي �أولوها لنا مبوافقتهم على
ذلك التفوي�ض .
بنهاية �شهر مار�س  ،ف�إن اال�ضطرابات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أحداث الكارثة الطبيعية امل�أ�ساوية
يف اليابان وتقدمي العون املايل القت�صاد الربتغال قد خلق عواطف ًا �سلبية وقلل من �شهية اال�ستثمار
يف االكتتابات العامة الأولية اجلديدة يف الأ�سواق يف �أنحاء �أوروبا  .ويف ظل هذه الظروف ف�إن حجة
ت�أخري االكتتاب العام الأويل قد كانت ملزمة لنا  .ولقد كنا واثقني من �أ�صالة اهتمام امل�ستثمرين
ب�أعمالنا التجارية � ،إال �أنه مل يكن من املمكن �أن نكون متيقنني من حتويل ذلك االهتمام �إىل ا�ستثمار
يف ذلك الوقت املحدد من الغمو�ض ال�سائد يف ال�سوق  .وال زلنا متم�سكني بر�أينا يف �أن �إدراج �شركة
توباز للطاقة واملالحة يف ال�سوق املالية الرئي�سية يف لندن يوفر �أكف�أ الطرق لال�ستفادة الق�صوى من
فر�ص النمو امل�ستقبلية وزيادة قيمة ا�ستثمارات امل�ساهمني  .ويف هذه اللحظة من الوقت  ،وبينما نظل
متيقظني للفر�ص البديلة  ،تظل رغبتنا هي امل�ضي قدم ًا يف االكتتاب العام الأويل عندما نعترب ب�أن
الظروف والتوقيت منا�سبني .
�إن النقاط الإيجابية الناجتة من عملية االكتتاب العام الأويل متعددة ومتنوعة  ،فقد كان للم�ستثمرين
وجهة نظر �إيجابية للحد الأق�صى عن ال�شركة وموظفيها  .و�أحد النجاحات املحددة هو نوعية ومعيار

قائمة املركز املايل املوحدة غري املدققة
كما يف  31مار�س 2011م
2011/3/31م 2010/3/31م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
الأ�صول غري املتداولة
289.271
ممتلكات و�آالت ومعدات
403.186
34.021
الأ�صول غري امللمو�سة
38.869
2.595
�أ�صول غري متداولة �أخرى
2.182
325.887
444.237
114.227
169.575
الأ�صول املتداولة
105.280
152.483
االلتزامات املتداولة
االلتزامات غري املتداولة
144.117
قرو�ض لأجل وعقود �إيجار با�ستثناء اال�ستحقاقات 250.387
20.463
ذمم جتارية دائنة ومقدمات غري متداولة
17.043
164.580
267.430
170.254
�صايف الأ�صول
193.899
ر�أ�س املال واالحتياطات
28.209
ر�أ�س املال
28.209
()1.704
�أ�سهم خزانة
()1.704
19.496
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
19.496
10.440
احتياطي قانوين
10.577
92.864
�أرباح حمتجزة
113.414
()62
�إحتياطات �أخرى
()382
149.243
169.610
21.011
24.289
حقوق الأقلية
170.254
جمموع حقوق امللكية
193.899

جمموعة خدمات العقود حتقق جناح ًا كبري ًا يف برنامج التعمني

امل�س�ؤولية الإجتماعية
 nالنه�ضة للخدمات ترعى احلملة الوطنية للتغذية ال�صحية
للأطفال التي مت تنظيمها من قبل وزارة ال�صحة وفرع
يوني�سيف يف �سلطنة عمان
 nالنه�ضة للخدمات تقدم تربع ًا �إىل « ماجيك با�ص»
ل�صالح الأطفال
 nالنه�ضة للخدمات و�شركاتها التابعة ت�شارك يف �ساعة
الأر�ض 2011

ال�شخ�صيات القيادية القطاعية التي مت جذبها للعمل معنا  ،حيث �أنهم قد �أولونا �صوت ثقة غري
متحفظ يف احتماالت جناحنا وذلك باملوافقة على اال�ستمرار معنا خالل عملية االكتتاب العام الأويل
وبعدها .كذلك ف�إن عملية الفح�ص والتدقيق القانوين واملايل لل�شركة قد منحتنا دلي ًال ملمو�س ًا ب�أن
ال�شركة متتلك �شركة تابعة م�ؤهلة وب�شكل فوري للإدراج �ضمن م�ؤ�شر �إف تي �إ�س �إي  250لأكرب 250
�شركة يف ال�سوق  ،مع وجود ال�سعة واحلجم والطموح لت�صبح �ضمن م�ؤ�شر �إف تي �إ�س �إي  100لأكرب
� 100شركة يف ال�سوق  .وعندما مي�ضي االكتتاب العام الأويل لغايته  ،ف�إن �شركة النه�ضة للخدمات
باعتبارها �شركة مدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية � ،سوف تكون امل�ساهم الرئي�سي ل�شركة
مدرجة �ضمن م�ؤ�شر �إف تي �إ�س �إي يف �سوق لندن للأوراق املالية .
ونعمل على ا�ستخال�ص الدرو�س من املناق�شات والتحديات التي برزت من خالل احلرارة الهادئة
للتفح�ص املهني وال�سوقي والإعالمي وذلك يف عملية الفح�ص والتدقيق القانوين واملايل لل�شركة
ال�شاقة  .ولقد مت اختبارنا ومل يجد �أي �أحد ب�أننا دون امل�ستوى املطلوب � ،إال �أننا �سوف نعمل على
تقوية الكثري من النقاط التي ذكرت لنا لتح�سني هيكلنا وجدول �أعمال منونا  .بل �إننا �سوف نكون
�أكرث قو ًة يف املرة القادمة .
وال �أ�ستطيع �أن �أبالغ يف �شعوري بالإمتنان مل�ستوى املجهود والإلتزام الذي بذله كل فريق العمل الذي
عمل يف عملية االكتتاب العام الأويل  ،على الرغم من �أنه وعلى اجلانب الآخر والذي ال ينبغي �أن
ي�ستهان به ،كان هنالك حتول لإنتباه وتركيز الإدارة احلتمي والذي ي�صحب تنفيذ مثل هذا الربنامج
املهني املكثف بالتعاون مع فريق على امل�ستوى العاملي من بنوك اال�ستثمار القانونيني وامل�ست�شارين
املاليني وغريهم من اخلرباء  .واخلرب اجليد �إن هذا العمل مل يتم �إهداره و�سوف يتم اال�ستفادة منه
يف عملية �أقل كثافة وذلك عندما من�ضي قدما مرة �أخرى يف عملية االكتتاب العام الأويل  .والأكرث
�أهمية �أن فريق الإدارة ي�ستطيع الآن �أن يعيد تركيز كل انتباهه على �إدارة الأعمال التجارية لل�شركة
� .إن كيفية �أدائنا يف هذه ال�سنة �سوف يوفر �سج ًال قيا�سي ًا �إ�ضافي ًا للم�ستثمرين املحتملني والذين
�أ�صبحوا يعرفوننا م�سبق ًا ولديهم �إهتمام عظيم بق�صة جناحنا .

الإنحياز �إىل �ألأف�ضل يف قطاع النفط والغاز :
ال�سالمة  :عدم الت�سبب يف �أي �ضرر للنا�س
الكفاءة  :خدمات ذات جودة عالية تتميز بفعالية التكلفة
البيئة اخل�ضراء  :عدم الت�سبب يف اي �ضرر للبيئة
الإنتماء املحلي  :اجلدية يف التم�سك باملكون املحلي	
نظرة م�ستقبلية

�إن الأحداث الالفتة للنظر واخلا�صة بالربع الأول داخل ال�شركة ويف �أنحاء العامل قد �شكلت حتدي ًا
لنا مل ي�سبق من قبل � .إال �أننا نظل واثقني وم�صممني يف قدرتنا على حتقيق �أداء من �أجل النمو
والقيمة امل�ستدامني � .إننا مل نقم ب�إن�شاء هذه ال�شركة من �أجل هذه الفرتة من التغيري والتحدي
غري امل�سبوقني ،ولكننا قد قمنا ب�إن�شائها لكي تبقى يف كل الأوقات � .إن املبادئ الأ�سا�سية لنموذجنا
التجاري تبني ب�أن ثقتنا يف مو�ضعها متام ًا حتى يف مواجهة هذه الأوقات غري العادية .
ونظل �شاكرين حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ والذي
كان �صخر ًة من اال�ستقرار يف وطننا عمان ويف اخلارج يف و�سط الرمال املتحركة احلالية للم�شهد
اجلغرايف وال�سيا�سي يف منطقة ال�شرق الأو�سط � .إن ا�ستقرار عمان حتت القيادة احلكيمة جلاللته
ي�ؤ�س�س القاعدة ل�شركة مثل �شركة النه�ضة للخدمات لتنمو وتزدهر ك�شركة على امل�ستوى العاملي تتمتع
بقدرات تناف�سية دولية .

�سـمري ج .فان�سي

رئيــ�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخــل املوحدة غري املدققة
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2011م
2011/3/31م 2010/3/31م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
55.946
68.537
الإيرادات
()42.008( )51.111
م�صروفات الت�شغيل
()5.493
م�صروفات �إدارية
()7.703
8.445
9.723
ربح الت�شغيل
�صايف تكاليف التمويل
�إطفاء الأ�صول غري امللمو�سة
الربح قبل �ضريبة الدخل

()2.237
()4.009
()5
)3.472

ـ
()2.025
()2
6.418

�ضريبة الدخل
�صايف الربح

()1.765
1.707

()1.121
5.297

خم�ص�ص لإلغاء تعاقد*

�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
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* هذا املخ�ص�ص يتعلق ب�إلغاء تعاقد وذلك يف
عمليات ال�شركة الهند�سية .
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