�شركة النه�ضة للخدمات �ش م ع ع �شركة عمانية متعددة اجلن�سيات تقدم
خدمات �آمنة وفعالة وذات جودة عالية لقطاع النفط والغاز ب�شكل �أ�سا�سي.
توظّ ف ال�شركة �أكرث من  14.000موظف ًا يعملون يف �أكرث من  16قطر ًا .

الأفا�ضل امل�ساهمني الكرام ..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن اقدم لكم القوائم املالية املدققة ل�شركة النه�ضة للخدمات �ش م ع ع
لفرتة االثنتي ع�شر �شهر ًا املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م .
لقد كان عام 2011م عام ًا �صعب ًا  ،حيث �أن ال�شركة قد واجهت حتديات غري متوقعة وغري م�سبوقة والتي خلَفناها
وراءنا يف الوقت احلايل  .ولقد و�ضعنا احللول املنا�سبة �إال �أن بع�ض الآثار الناجتة ال تزال باقية  .وبعد ع�شر
�سنوات ناجحة من من النمو والنتائج القيا�سية ف�إننا نعترب �أن الإنكما�ش يف �أداء عام 2011م قد مت احتوا�ؤه
وحتويله يف الإجتاه الإيجابي  .ولقد اتخذنا اخلطوات املنا�سبة ملواجهة هذه ال�صعوبات والتحديات  ،حيث خرجت
ال�شركة �أكرث قو ًة من هذه ال�صعوبات والتحديات  .ونحن نتوقع منو ًا وا�ستقرار ًا متح�سنني يف عام 2012م .
�إن الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة تقدَر وتقيَم �شركة النه�ضة للخدمات وذلك ل�سجل منوها � .إن الأعمال
التجارية للمالحة والأعمال التجارية خلدمات العقود ترقى �إىل امل�ستوى العاملي  ،كما �أنها �شركات مناف�سة على
ال�صعيد الدويل � .إن قوة هذه الأعمال التجارية وم�ستقبلها امل�ضمون ميثل قيمة كبرية مل�ساهمي �شركة النه�ضة
للخدمات  .لقد �أحرزنا تقدم ًا يف ا�ستعادة نف�س اجلدوى الإقت�صادية للأعمال الهند�سية يف عام 2012م  ،على
الرغم من �أنه قد تبقى لنا بع�ض التحديات الذي �سنعمل لتذليلها لتحقيق ذلك .
لقد �أكملت ال�شركة هذه ال�سنة ب�أ�صول تبلغ قيمتها  653.7مليون ريال ( 1.7بليون دوالر �أمريكي) وبر�صيد
نقدي يف ميزانيتها العمومية تزيد قيمته عن  37مليون ريال ( 96.2مليون دوالر �أمريكي)  .كذلك ف�إننا نفي
بكل االلتزامات والتعهدات املالية  .لقد ا�ستثمرت ال�شركة مبلغ  90.4مليون ريال ( 235مليون دوالر �أمريكي)
يف �أ�صول جديدة من �أجل النمو يف عام 2011م � .إن �أعمالنا التجارية �آمنة ومعافاة وقويَة وذلك يف �سنة ملتهبة .

الأداء املايل

ا�ستمرت �إيرادات ال�شركة يف النمو رغم مواجهة العديد من العقبات والت�أثريات املالية غري املتكررة� .إن ذلك
يبينً القوة ال�صلبة وامل�ستدامة للإمتياز التجاري ل�شركة النه�ضة للخدمات � .إن العمالء يقدرون املهنية العالية
ملواردنا الب�شرية ويقيًمون جودة خدماتنا ويعتمدون على �سالمة �أ�صولنا  .لقد قمنا بزيادة الإيراد من العمالء
احلاليني كما قمنا بفتح موارد دخل جديدة من عمالء جدد � .إن الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة يثقون ب�أن
�شركات النه�ضة للخدمات تتجاوز تطلعات العميل ب�شكل يت�سم بال�سالمة والفعالية � .إن النتائج املالية قد حققت
منو ًا بن�سبة  %14.4يف الإيرادات يف عام 2011م � .إن النمو الإ�ضايف يف الأرباح �سوف يتبع هذا النمو امل�ستدام
يف الإيرادات  ،حني نقوم بتغيري هذه العقبات يف الإجتاه الإيجابي وتطبيق عوامل التحكم يف الفعالية وذلك يف
املكا�سب التجارية اجلديدة لل�شركة .
2010م
2011م
ماليني
ماليني
ماليني
ماليني
الدوالرات
الرياالت الدوالرات الرياالت
658.3
253.4
753.0
289.9
الإيرادات
*
184.7
71.1
167.0
64.3
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب
والإهالك والإطفاء
126.7
48.8
96.9
37.3
ربح الت�شغيل
**
83.9
32.3
6.0
2.3
الربح ال�صايف
مالحظة:
*	�إن الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء وربح الت�شغيل ال يت�ضمنان �أي م�صروفات غري عادية .
**	�إن الربح ال�صايف هو بعد �إجراء خم�ص�صات مل�صروفات غري عادية بقيمة  11.418مليون ريال ( 29.7مليون
دوالر �أمريكي ) وا�سرتداد خم�ص�ص ل�ضريبة بقيمة  3.121مليون ريال ( 8.1مليون دوالر �أمريكي).

�إن �سل�سلة من البنود غري العادية قد �أثرت على �أرباح عام 2011م  .لقد قامت ال�شركة مبعاجلة هذه املوا�ضيع
اال�ستثنائية � .إن تكلفة املوا�ضيع غري املتكررة الكلية قد بلغت  11.4مليون ريال ( 29.7مليون دوالر �أمريكي)
والتي مت �شطبها يف �إحدى ال�شركات التابعة ل�شركة توباز للطاقة واملالحة  .وتت�ضمن هذه املوا�ضيع م�صروفات
بقيمة  3مليون ريال ( 7.8مليون دوالر �أمريكي) �صرفت يف حماولة االكتتاب العام ل�شركة توباز يف لندن
بالإ�ضافة ملبلغ  8.4مليون ريال ( 21.8مليون دوالر �أمريكي) يتعلق ب�شكل رئي�سي ب�أحد البنود غري املتكررة
يف الأعمال التجارية لتوباز الهند�سية  .ولقد متت موازنة الت�أثري جزئي ًا با�سرتداد خم�ص�صات مببلغ 3.1
مليون ريال ( 8.06مليون دوالر �أمريكي) ا�ستناد ًا �إىل حكم �صادر عن املحكمة العليا يف عُ مان يتعلق ب�أرباح
ال�شركات خارج عمان � .إن الإنكما�ش يف �أداء عام 2011م الت�شغيلي قد كان �أي�ض ًا ب�سبب الأداء ال�ضعيف للأعمال
الهند�سية .كذلك ف�إن الأعمال التجارية الواقعة يف عُ مان قد ا�ستوعبت تكاليف توظيف كبرية مل يكن خمطط ًا
لها � .إن تكاليف التمويل يف كل املجموعة قد زادت من مبلغ  10.3مليون ريال ( 26.8مليون دوالر �أمريكي) �إىل
مبلغ  18.2ريال ( 47.3مليون دوالر �أمريكي)  .وقد كان ذلك نتيج ًة للرتاجعات املالية يف الأعمال التجارية
ل�شركة توباز .

جمموعة املالحة
جمموعة املالحة
الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت
2011م 2010م
93.2
112.5
35.2
36.2

ماليني الدوالرات الأمريكية
2010م
2011م
242.1
292.2
91.4
94.0

�إن الأعمال التجارية للمالحة يف و�ض ٍع ميكنها من حتقيق �أداء قيا�سي يف عام 2012م � .إن �أ�سطول �سفن الدعم
البحري احلديث الذي ي�ضم � 100سفينة (مبتو�سط �سنوات خدمة تبلغ � 6٫5سنة) ومناطق الإنت�شار اجلغرايف
والأ�سواق التي تقوم ب�أعمالها الت�شغيلية فيها ومالءمة الأ�سطول ل�شركات النفط الدولية التي يقدم خدماتها لها،
تب�شر خري ًا بالن�سبة لل�سنة القادمة رغم ًا عن الغمو�ض الذي يحيط بالإقت�صاد الدويل  .ونتوقع منو ًا يف �أ�سواق
بحر قزوين و�أ�سواق منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  .وتبع ًا للدخول الناجح يف �سوق غرب �أفريقيا يف
عام 2011م نتوقع فر�صة منو �إ�ضافية يف عام 2012م  .وحتى الآن ف�إن الدخول ل�سوق الربازيل مل يكن ناجح ًا
كما �أنه قد كان مكلف ًا  .وقد كان يتوجب �أن ن�ضع يف احل�سبان تكاليف الت�شغيل الإ�ضافية غري املرئية ل�سفينتني
مت توظيفهما يف الربازيل والتي كان لهما ت�أثري �سلبي على النتائج املالية لنهاية الفرتة  .ونحن نعمل على تذليل
هذه العقبات يف �سوق الربازيل  .كذلك ف�إننا نعمل على ت�صحيح �أداء �أي �أ�صول يف الأ�سطول البحري كان �أدا�ؤها
دون امل�ستوى املطلوب � .إن هذه الت�صحيحات يف الأداء �سوف متكن الأداء الإيجابي لأغلبية الأ�سطول البحري من
التزايد خالل ال�سنة بال�شكل الذي يغلب على نتائج عام 2012م .

جمموعة الهند�سة
جمموعة الهند�سة
الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت
2011م 2010م
65.6
66.4
3.1
()8.5

ماليني الدوالرات الأمريكية
2010م
2011م
170.4
172.5
8.1
()22.1

لقد مررنا ب�سنة �أزمات من اخل�سائر و�شطوبات بع�ض املخ�ص�صات يف الأعمال الهند�سية  .ولقد قمنا ب�إتخاذ
كافة الإجراءات لإحتواء الت�أثريات ال�سلبية غري املتكررة وتخفي�ض التكلفة � .إن هذه الت�أثريات على التكلفة
غري املتكررة تت�ضمن خروجنا من بع�ض الأعمال التجارية اخلا�سرة مثل اال�ستثمار يف �ساحة �صيانة ال�سفن
يف جمهورية كازاخ�ستان  .والأهم من ذلك كله ف�إن فريق الإدارة اجلديد قد جنح يف ا�ستعادة تنفيذ امل�شاريع
الهند�سية يف موعدها  .وتعترب العقبات م�ؤقتة  ،لذا ف�إنه من املهم �أن ال ي�سمح لها ب�أن ت�سيطر على جدول الأعمال
التجاري  ،حيث يجب �أن يظل العميل هو مو�ضع الرتكيز الأ�سا�سي � .إن بع�ض التعاقدات اخلا�سرة املتبقية �سوف
ت�ستمر يف الن�صف الأول من عام 2012م  .ويف نف�س الوقت ف�إن ال�شركة على و�شك احل�صول على فر�ص تعاقدات
رابحة عديدة  .ونتوقع �أن يتحول الأداء من اخل�سائر �إىل الربح يف منت�صف العام كما �أننا ن�ستهدف �أن تقوم
الأعمال الهند�سية بتحقيق نتائج متعادلة خالل جممل عام 2012م  .ونقر ب�أن عملية حتويل الأعمال الهند�سية
�إىل الربحية غري مكتملة وحتتاج �إىل جمهود م�ستمر وذلك مع الدخول يف عام 2012م  .و�سوف نقوم مبراقية
تلك العملية ب�شكل وثيق و�إتخاذ خطوات ت�صحيحية �إذا لزم الأمر � .إن هذه الأولوية ت�ستغرق زمنا �أكرث مما نرغب
� .إال �أننا نثق يف هذه الأعمال الهند�سية ومواردها الب�شرية  .ويجب علينا �أن نكون �صبورين ب�شكل �أكرث� ،إال �أننا
نظل موطدين العزم وم�صممني على النجاح .

جمموعة خدمات العقود
جمموعة خدمات العقود
الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت
2011م 2010م
84.2
100.8
12.6
13.6

ماليني الدوالرات الأمريكية
2010م
2011م
218.7
261.8
32.7
35.3

تقرير رئي�س جمل�س الإدارة
لعام 2011م

�أعدنا ت�أكيد الأولويات الأ�سا�سية للأعمال التجارية يف الأ�شياء التي تهم العميل �أكرث من غريها وذلك يف جمال
ال�سالمة واجلودة والإلتزام والفعالية وتنفيذ امل�شروعات والتعاقدات يف موعدها املحدد وفق ًا للتكلفة املقررة
وتطوير وتخويل املوارد الب�شرية املتميزة .
كذلك فقد قمنا ب�إتخاذ خطوات لت�أكيد القوة املالية امل�ستمرة واال�ستقرار بالن�سبة للأعمال التجارية  .وقد �أكملنا
املرحلة الأوىل من مبادرة �إعادة التمويل ولدينا �إتفاقيات ت�سهيالت م�صرفية موقعة تتجاوز مبلغ  200مليون
دوالر �أمريكي � .إن ذلك يكمل اجلزء املهم من عملية �إعادة التمويل كما �أن له �أثر فعال يف حترير ما يزيد عن 50
مليون دوالر �أمريكي من التمويل الر�أ�سمايل الإ�ضايف  .و�سوف تت�ضمن املرحلة الثانية متويل ال�سفن قيد الإن�شاء
واال�ستثمارات امل�ستقبلية اجلديدة  .و�سوف نكمل ذلك خالل ال�شهور القادمة  .وبالن�سبة للتمويل امل�ستقبلي ف�إن
الكثري من الفر�ص الثنائية قد برزت خ�صو�ص ًا من البنوك الإ�سالمية والتي ميكنها �أن ت�شارك يف التحالف الأويل
للبنوك املمولة � .إن الأعمال التجارية للمالحة �ستجذب اهتمام هذا النوع من التمويل .
لقد منحت ال�شركة تفوي�ض ًا لبنك م�سقط للح�صول على زيادة جديدة يف ر�أ�س مال ال�شركة بقيمة  40مليون
ريال ( 104مليون دوالر �أمريكي ) وذلك يف �شكل �سندات بدون فائدة م�ستحقة قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم  .ولقد
قمنا ب�إكمال عملية الفح�ص والتدقيق القانوين واملايل املتعلقة بهذا املو�ضوع  .و�سوف نقوم بتقدمي مقرتح زيادة
ر�أ�س املال للموافقة عليه من قبل امل�ساهمني يف اجلمعية العامة غري العادية واملقرر �أن تعقد يف تاريخ  25مار�س
2012م  . .و�إذا متت املوافقة على هذا املقرتح  ،ف�إن هذه الزيادة يف ر�أ�س املال �سوف تقَوي امليزانية العمومية
لل�شركة ومتد ال�شركة بر�أ�س مال �إ�ضايف من �أجل النمو  .و�سوف يكون االكتتاب على ال�سندات مفتوح ًا للم�ساهمني
احلاليني واجلدد .
لقد توقعنا يف تقرير رئي�س جمل�س الإدارة للربع الثالث �أن يتم الإعالن عن تعيني الرئي�س التنفيذي اجلديد
ل�شركة توباز للطاقة واملالحة يف الربع الرابع � ،إال �أن ذلك مل يحدث بعد � .إننا ن�ستغرق املزيد من الوقت وذلك يف
عملية بحث �شاملة .ون�شعر بالإرتياح �إىل �أن القيادة الت�شغيلية يف كل من �أعمالنا التجارية تفي مبعيارنا اخلا�ص
(ب�أف�ضل رجل يف جمال عمله ) � .إن ذلك مينحنا الوقت وال�سعة الكافية للقيام بتعيني يتمَم ويكمًل فريق العمل
احلايل وي�ضيف قيمة للقيادة اال�سرتاتيجية التي تقدمها �شركة النه�ضة للخدمات .

نظرة م�ستقبلية

�إن عبارة ( )Annus Horribilisهي عبارة التينية تعني (عام رهيب)  .وقد �أ�شارت لها ب�شكل غري مبا�شر ق�صيدة
ال�شاعر جون درايدن عن لندن يف عام 1666م والتي عنوانها ( Annus Mirabilisالعام الرائع)  .ويف احلقيقة
ف�إن عام 1666م قد كان عام كارثة حيث ت�ضمن الوباء العظيم واحلريق العظيم ملدينة لندن � .إال �أن ال�شاعر
درايدن قد ر�أى �شيئ ًا ي�ستحق التقدير يف الطريقة التي واجهت بها مدينة لندن الكارثة وجتنبت كارثة �أكرب  .ولقد
�ألهمه الن�شاط وال�شجاعة و�سعة احليلة التي حتلت بها املدينة يف وجه مثل هذه العقبات .
ويف بداية ال�سنة ف�إن عام 2011م قد بدا كعام رائع حمتمل ل�شركة النه�ضة للخدمات �إال �أنه قد تبني ب�أنه عام ًا
رهيب ًا مل ي�سبق له مثيل  .ولقد خلفنا وراءنا كل هذه الأحداث � ،إال �أننا نحمل معنا بع�ض الدرو�س القيَمة  .و�سوف
من�ضي �إىل الأمام ونحن �أكرث قو ًة ب�سبب هذه التجربة .
لقد ت�ضافرت الأحداث الدولية يف الربع الأول من عام 2011م لتغيري امل�شاعر ال�سوقية  ،لذا ف�إن �إدراج �شركة
توباز للطاقة واملالحة يف �سوق لندن للأوراق املالية والذي كنا نخطط له مل يتمكن من امل�ضي قدم ًا  .كذلك ف�إن
الت�أثريات ال�سلبية الالحقة على ال�شركة وكيفية تعاملنا مع هذه امل�سائل قد مت توثيقه ب�شكل جيد يف بياناتنا
الربعية والإف�صاحات الأخرى � .إال �أن نقاط القوة الأ�سا�سية لأعمالنا التجارية تظل كما هي دون تغيري  .ومن
خالل التدقيق والفح�ص القانوين واملايل ال�شاق ف�إن حتالف من املهنيني على م�ستوى عايل ي�ضم بنوك اال�ستثمار
وامل�ست�شارين القانونيني وم�ست�شاري املحا�سبة والإلتزام والعالقات العامة قد �أتفقوا مع وجهة نظرنا ب�أن �شركة
النه�ضة للخدمات متتلك �شركات على امل�ستوى العاملي حتقق تفوق ًا ت�شغيلي ًا يف خدماتها لعمالئها من ال�شركات
الكربى وذلك من مواقع �سوقية رائدة  ،مع �إمتالكها لفر�ص مرئية ووا�ضحة للنمو امل�ستدام الرابح  .لذا ف�إن
�أ�س�س �أعمالنا التجارية مل تتغري .
لقد قمنا بتقوية عمليات و�إجراءات الرقابة الداخلية للت�أكيد على �إلتزامنا ب�أن �شركة النه�ضة للخدمات يف
�إدارتها لأعمالها التجارية تلتزم بالقانون وتت�صرف ب�شكل عادل ونزيه  .كذلك ف�إن �أي �ضعف يف الإلتزام بهذا

�ستظل بع�ض الآثار الناجتة من امل�سائل التي واجهناها يف عام 2011م باقية  ،والتي ميكن مالحظتها من الأداء
الأقل قو ًة يف الن�صف الأول من العام � ،إال �أن ذلك يجب �أن ال يعمينا عن حقيقة �أننا قد قمنا بحل التحديات
الرئي�سية وعدنا مرة �أخرى �إىل م�سار النمو .
يف الدورة التجارية الطبيعية ل�شركة النه�ضة للخدمات يت�أثر الأداء دائم ًا ب�شكل �سلبي يف الن�صف الأول من العام،
مع وجود ت�أثريات مو�سمية مثل اجلليد يف منطقة بحر قزوين ال�شمالية  .ويف هذه ال�سنة ف�إن اجلزء الرئي�سي
من عملية جتفيف �أحوا�ض ال�سفن لأعمال املالحة �سيتم يف نف�س الفرتة  ،والذي �سيكون له ت�أثري م�ؤقت من حيث
�إرتفاع التكلفة وتدين الإيرادات  .كذلك ف�إننا �سنقوم بامتام تنفيذ بع�ض التعاقدات الهند�سية اخلا�سرة يف
الن�صف الأول من عام 2012م .
�إن لدينا الثقة يف عملية التحول للربحية يف الأعمال الهند�سية  ،على الرغم من �أن توقعاتنا يف ال�سابق عن املوعد
الذي �سيتم فيه التحول �إىل الربحية قد كان �سابق ًا لأوانه � .إن النقطة املهمة هي �أن الأعمال الهند�سية قد متت هيكلتها
ب�شكل �صحيح ولديها فريق الإدارة ال�صحيح كما �أنها تتجه يف الإجتاه ال�صحيح � .إن املوقع اجلغرايف لهذه الأعمال
الهند�سية ال ميكن �أن يكون �أف�ضل مما هوعليه الآن  ،مع وجود �ساحات الور�ش والأ�صول على كال جانبي �سواحل اخلليج
العربي واملحيط الهندي  . .كذلك ف�إن اال�ستثمار يف �إدارة امل�شروعات وحت�سني العمليات التجارية ترتكز يف املجاالت
التي يجب �أن تركز عليها  ،وذلك بتنفيذ التعاقدات اخلا�صة بالعميل يف موعدها املحدد ووفق ًا للتكلفة املقررة .
وحتى مع وجود الغمو�ض يف االقت�صاد العاملي  ،ف�إن القطاع التجاري وتوجهات ال�سوق تبدو �إيجابية لأعمالنا
التجارية  .ويقدر باركليز كابيتال �أن الإنفاق اخلا�ص بالإ�ستك�شاف والإنتاج الدوليني يف عام 2012م �سريتفع
بن�سبة  ، %10مع توقع �إرتفاع الإنفاق اخلا�ص باال�ستك�شاف والإنتاج يف منطقة ال�شرق الأو�سط بن�سبة ، %12
ب�سبب �إنتعا�ش الأن�شطة خ�صو�ص ًا يف العراق واململكة العربية ال�سعودية والكويت  .ويعترب كل ذلك �أخبار ًا جيدة
لكل �أعمالنا التجارية ولي�س فقط للأعمال الهند�سية  .كذلك ف�إن م�سح جملة (الإيكومني�ست) عن كبار املدراء
التنفيذيني يف قطاع النفط والغاز يتنب�أ ب�أن �أ�سعار النفط �سوف تظل مرتفعة  ،كذلك ف�إن �أ�سعار النفط املعيارية
�ستظل تبلغ يف املتو�سط  83دوالر �أمريكي للربميل الواحد وذلك لفرتة عام واحد من الآن � .إن �شركات النه�ضة
للخدمات تظهر املرونة حتى يف �أوقات الركود الإقت�صادي و�أ�سعار النفط املنخف�ضة  ،لذا ف�إن هذه التنب�ؤات
تب�شرخري ًا لل�شركة  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه توجد فر�صة جتارية حمددة قادمة للأعمال التجارية للمالحة يف
منطقة بحر قزوين ومنطقة �شمال اخلليج ومنطقة غرب �أفريقيا  .ويف عمان ف�إن خطط اال�ستثمار احلكومية يف
البنية التحتية متنح فر�ص منو ملجموعة خدمات العقود .
لي�س لدينا خطط حالية لإعادة تن�شيط مبادرة الإكتتاب العام يف عام 2012م  ،على الرغم من �أن ذلك يظل
طموح ًا واقعي ًا لل�شركة  ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة للأعمال التجارية للمالحة  .ونعتقد ب�أن �أولويتنا يجب �أن تكون هي
امل�ضي قدم ًا يف النمو يف �أعمالنا التجارية و�إنتظار حدوث حت�سَ ن يف امل�شاعر اخلا�صة باالقت�صاد العاملي قبل
�أن نفكر يف �أي �إدراج م�ستقل  .وعلى الرغم من ذلك  ،ال زلنا نعتقد ب�أن الإدراج امل�ستقل لأ�صول �شركة النه�ضة
للخدمات الأكرث قيم ًة قد يقدم �أكرث الطرق فعالي ًة لال�ستفادة الق�صوى من فر�ص النمو امل�ستقبلية وحتقيق القيمة
احلقيقية للأ�صول وزيادة قيمة ا�ستثمارات امل�ساهمني � .إن جمموع التقييمات اجلزئية للأعمال التجارية املفردة
للمجموعة  ،قيا�س ًا على عنا�صر املقارنة املتعددة الدولية يف كل قطاع  ،يبينَ القيمة احلقيقية الكامنة للإمتياز
التجاري ل�شركة النه�ضة للخدمات  .وعندما يكون الوقت منا�سب ًا ف�إنه ال يوجد �أي �سبب لعدم حتقق هذه القيمة،
�سواء عن طريق الإدراج امل�ستقل للأ�صول مثل الأعمال التجارية للمالحة �أو الأعمال التجارية خلدمات العقود
حتت ملكية �شركة النه�ضة للخدمات كم�ساهم م�ؤ�س�س وذلك يف �سوق الأوراق املالية الدولية املنا�سبة �أو عن طريق
الإكتتاب اخلا�ص �أو �أي مبادرات مماثلة خللق القيمة .

قائمة املركز املايل املوحدة (املدققة)
كما يف  31دي�سمرب 2011م

قائمة الدخــل املوحدة (املدققة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م

يف عام 2012م قمنا با�ستيعاب مبلغ  5.5مليون ريال ( 14.3مليون دوالر �أمريكي) وذلك يف تكاليف �إ�ضافية
مل يكن خمطط ًا لها يف الأعمال التجارية خلدمات العقود ن�ش�أت من تكاليف توظيف زائدة وملزمة وغريها من
التكاليف يف �سوقنا املحلي عمان  .وعلى الرغم من ذلك ف�إن ال�شركة قد حققت �أرباح ًا  .ولقد خف�ضت التكاليف
الإ�ضافية من منو الربح وهام�ش الربحية  .ولقد وافق العمالء يف قطاع النفط والغاز بتحمل  %80من الزيادات
يف التكلفة � ،إال �أن ال�شركة قد ا�ستوعبت  %100من التكلفة الزائدة يف كل القطاعات الأخرى  .و�سوف ي�ستمر
ت�أثري التكلفة وذلك حتى موعد التجديد الدوري للتعاقدات خالل فرتة �سنة �إىل خم�س �سنوات قادمة  .ولقد
تقبلت ال�شركة التغريات واتخذت وجهة نظر �إيجابية ب�أن هذه التكلفة الزائدة هي ا�ستثمار يف تطوير امل�ستقبل .
وتظل عمان هي �أهم �سوق لهذه ال�شركة.
عام 2011م الرهيب ()Annus Horribilis 2011

2011م
ب�آالف الرياالت
الأ�صول غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
الأ�صول غري امللمو�سة
�أ�صول غري متداولة �أخرى
الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
�صايف الأ�صول املتداولة
االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض لأجل وعقود �إيجار
ذمم جتارية دائنة ومقدمات غري متداولة
�صايف الأ�صول
ر�أ�س املال واالحتياطات
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
�أ�سهم خزانة
�أرباح حمتجزة واالحتياطات
حقوق الأقلية
جمموع حقوق امللكية

الإيرادات
م�صروفات الت�شغيل
م�صروفات �إدارية
ربح الت�شغيل

2010م
2011م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
253.429
289.922
()176.209( )221.126
()28.457( )31.505
48.763
37.291

�صايف تكاليف التمويل
الأرباح ال�صافية من ا�ستثمارات
ح�صة �أرباح من �شركات �شقيقة
م�صروفات غري ت�شغيلية �أخرى
�إطفاء الأ�صول غري امللمو�سة
الربح قبل �ضريبة الدخل

()18.194
1
109
()11.418
()33
7.756

()10.338
3
368
()13
38.783

�ضريبة الدخل
�صايف الربح

()5.465
2.291

()6.501
32.282

�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

()1.000
3.291

27.648
4.634

2.291

32.282

2010م
ب�آالف الرياالت

454.838
38.871
3.174
496.883
156.814
156.619
195

391.555
38.855
2.182
432.592
129.501
122.215
7.286

286.886
17.025
303.911
193.167

228.508
15.538
244.046
195.832

28.209
19.496
()1.704
120.493
166.494
26.673
193.167

28.209
19.496
()1.704
126.317
172.318
23.514
195.832

املعيار يف بع�ض ال�شركات التابعة الأجنبية  ،بغ�ض النظر عن كونه غري �أ�سا�سي  ،قد مت �إف�صاحه والإبالغ عنه
بوا�سطة ال�شركة يف داخل النظام اخلا�ص بال�سلطات املعنية  .وداخل �إطار �أعمالنا التجارية نف�سها ف�إننا قادرون
على القول بكل �صراحة ب�أننا قد خلَفنا وراءنا كل هذه الأمور.
لقد �أفادتنا الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة يف جمتمعات امل�ستثمرين واملحللني وامل�شرعني ب�أنهم يتوقعون
من �شركة النه�ضة للخدمات �أن تتبنى �أرفع املعايري الدولية اخلا�صة باحلوكمة والإف�صاح  .ولقد قمنا بتطوير
�سيا�ساتنا للت�أكيد على �أننا نفي مب�ستوى هذه التوقعات � .إن املفاج�آت ال�سلبية غري املتكررة لي�ست هي القاعدة
املتبعة يف �شركة النه�ضة للخدمات ولقد قمنا باتخاذ اخلطوات الالزمة جتاه املخاطر والإلتزام للت�أكيد ب�أن
�أحداث عام 2011م �سوف لن يتم تكرارها  .ونعمل على ت�أكيد �شفافية �أكرب يف التقارير الواردة من ال�شركات
التابعة �إىل ال�شركة الأم وجمل�س الإدارة  ،والتي بدورها �سوف تعمل على ت�أكيد �سرعة و�شفافية �أكرب يف نقل هذه
التقارير �إىل ال�سوق .
لقد قمنا ب�إعادة هيكلة وتنظيم الأعمال التجارية ل�شركة توباز للطاقة واملالحة  ،حيث �أ�صبحت كل من توباز
للمالحة وتوباز للهند�سة �شركتني م�ستقلتني  .ويعترب كل منهما كيان قانوين ومايل وت�شغيلي م�ستقل  .كذلك
فقد احتفظنا باملرونة الالزمة ملعاملة ال�شركتني ككيان واحد �أو ككيانني م�ستقلني يف �أي مبادرات �إكتتاب عام
�أو عمليات دمج وحيازة م�ستقبلية  .ولقد متت هيكلة الأعمال الهند�سية يف ق�سمني هما  :توباز لهند�سة النفط
والغاز وتوباز لهند�سة املالحة  .ولقد قمنا بتخفي�ضات كبرية يف تكاليف النفقات العامة على م�ستويات املكتب
الرئي�سي وال�شركات التابعة  .ولقد قمنا بزيادة اال�ستثمار والرتكيز على العمليات الإجرائية و�إدارة امل�شاريع � .إن
هيكل �شركة توباز قد �أ�صبح الآن �أكرث ا�ستوا ًء و�إنب�ساط ًا مع وجود توكيد وتركيز متزايد على خدمة العميل  .ولقد

مالحظات:
�	)1إن النتائج املالية املدققة خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف �إجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية
واملقرتح عقده يف تاريخ  25مار�س 2012م .
� )2سوف يتم ت�سليم البيانات املالية ل�سوق م�سقط للأوراق املالية كما �سيتم و�ضعها يف موقع ال�شركة على
الإنرتنت وذلك قبل �أ�سبوعني من اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية .
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�شكر وتقدير

و�أود �أن ا�شكر زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة لدعمهم القوي والثابت و�إر�شاداتهم خالل عام �صعب  .ويود كل
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ي�شكروا كل الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة والذين تفهمونا خالل هذا العام
الرهيب .وبدونهم ف�إن تقدمنا �سيكون م�ستحي ًال وبوجود دعمهم ف�إن م�ستقبلنا م�ضمون  .فال�شكر مل�ساهمينا
و�شركائنا التجاريني والبنوك التي نتعامل معها وامل�ست�شارين املهنيني يف النواحي املحا�سبية والقانونية
واال�سرتاتيجية واملوردين واملقاولني والأقطار واملجتمعات التي نقوم بتقدمي خدماتنا فيها  .ونحتفظ ب�شكر خا�ص
لعمالئنا وموظفينا و�إدارتنا � .إن النا�س الطيبني يف جميع مواقع �شركتنا الرائعة قد �ساعدوا ب�شكل فعال يف
التغلب على هذه الأوقات ال�صعبة  ،فال�شكر لهم جميع ًا .
وك�شركة عمانية نفخر ب�أن نعرب عن خال�ص الإحرتام وال�شكر ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم ،حفظه اهلل � .إن ا�ستقرار ومنو �إقت�صاد عمان و�سرعة تقدم تنميتها الإجتماعية والإقت�صادية ي�شيد
الأ�سا�س ال�صلد ل�شركتنا لكي تنمو وتزدهر ك�شركة دولية .

�سـمري ج .فان�سي

رئيــ�س جمل�س الإدارة
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