تقرير رئيس مجلس اإلدارة للربع الثاني 4102م
األفاضل المساهمين الكرام ..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..
بالنيابة عن مجلس اإلدارة يسرني أن اقدم لكم القوائم المالية غير المدققة لشركة النهضة للخدمات ش م ع ع لفترة
الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 4302م .
لقد حققت الشركة تقدما جيدا في النصف األول من هذا العام كما تحسنت النتائج أيضا مقارنة بالربع السابق في اعمالنا
المستمرة .بلغت اإليرادات في الربع الثاني  9306مليون ر.ع ،بزيادة قدرها  %906مقارنة بـ  4902مليون ر.ع في
الربع األول كما تحسنت األرباح بعد الضرائب في األعمال المستمرة في الربع الثاني حيث بلغت  400مليون ر.ع
مقارنة بـ  003مليون ر.ع في الربع األول.
قمنا في هذه الفترة (النصف األول) باستثمارات رأسمالية بلغت  9600مليون ر.ع ( 43900مليون دوالر أمريكي)
ألغراض النمو حيث بلغ اإلنفاق الرأسمالي لتنمية أسطول توباز للدعم البحري حتى اآلن  9209مليون ر.ع (06006
مليون دوالر أمريكي) كما بلغ اإلنفاق الرأسمالي لنفس الفترة في مجموعة خدمات العقود  209ملون ر.ع (0404
مليون دوالر أمريكي) .سيرتفع مستوى االستثمار في مجموعة خدمات العقود بصورة كبيرة عند قيام الشركة بتطوير
مشروع مرافق السكن الدائم للمقاولين بالدقم.
األداء المالي
ماليين الرياالت

اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واإلطفاء
ربح التشغيل
الربح الصافي بعد الضرائب من العمليات
المستمرة
العمليات التي تم إيقافها
الربح/الخسارة من العمليات الموقوفة
الربح الصافي

ماليين الدوالرات األمريكية

النصف األول
4102م

النصف الثاني
4102م

النصف األول
4102م

النصف الثاني
4102م

00900
2004

04002
0600

03209
03903

00400
03400

4909
1.0

4404
00.0

9009
42.2

9904
42.2

003

()300

209

()300

01.1

00.1

42.2

42.2

مالحظات:
 -0األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و اإلطفاء في النصف األول من عام  4300تتضمن مخصص مستحقات
لمرة واحدة قدره  309مليون ر.ع و ربح قدره  000مليون ر.ع من بيع سفينة كما أن األرباح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك واإلطفاء للنصف األول من عام  4300يتضمن ربحا في استثمارات أخرى قدرها 309مليون
ر.ع.

مقارنة األداء على أساس سنوي تبقى منخفضة انخفاضا طفيفا حيث أن الشركة تمر بفترة انتقال تتعلق بإيقاف
بعض األعمال بغرض التركير على استراتيجيتنا المتمثلة في "مجموعة واحدة ،شركتان" :توباز ومجموعة
خدمات العقود بالنهضة للخدمات.
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %04مقارنة بالنصف األول من عام  4300حيث بلغت  0006مليون ر.ع في
النصف األول من عام  4302مقارنة بـ  0304مليون ر.ع في النصف األول من عام  4300و يعزى هذا أساسا
إلى أن سندات توباز ذات العائد العالي لها تأثير قبل تحقق تحسن األداء الذي سيتبع توظيف األصول في
االستثمارات.
االستثمار في النمو سيكون عملية مستمرة نظرا لحجم الفرص في نشاطينا الرئيسيين و األسواق التي تخدمها.
تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة و تسديد الديون باإلضافة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة السندات
بارتياح تام.
يعكف مجلس اإلدارة حاليا على دراسة خيارات لالستثمار الخاص في توباز بأقل من  %03في إطار
استراتيجيتها لطرح الشركة في أحد أسواق المال الرئيسية المعروفة وقد أعلنا عن عزمنا على توفير فرص
استثمار للمستثمرين المحليين وصناديق التقاعد الحكومية والصناديق السيادية بنسبة  %26في مشروع السكن
الدائم للمقاولين بالدقم .تهدف هذه المبادرات إلى جذب مستثمرين آخرين يضيفون إلى أعمالنا قيمة أو مكون محلي
قوي.
توباز

اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت
النصف األول النصف األول
4102م
4102م
9403
9000
4300
4002

ماليين الدوالرات األمريكية
النصف األول النصف األول
4102م
4102م
03903
03404
4409
9303

مالظحة  :إيرادات  3102تشمل  3.0مليون و أرباح تشغيل تشمل ربظحا قدره  0.0مليون ر.ع من بيع سفين .

حققت توباز نتائج إيجابية في النصف األول.
تماشيا مع استراتيجية الشركة للنمو ،وفي ظل نمو جميع األسواق القائمة ،نركز بشكل خاص على تسريع توسيع
عملياتنا في غرب افريقيا و الشرق األوسط .ستقوم الشركة خالل النصف الثاني من عام  4302بشراء ثالث سفن
إمداد مماثلة للسفن الخمس التي تم شراؤها في عام  4300وهي تعمل بإيجابية ووفقا لتوقعاتنا من الناحيتين
التشغيلية والفنية وفقا لمعايير الجودة األساسية .سيتم استالم هذه السفن الثالث من حوضين للسفن في الصين
خالل عام 4302ح؛ األولى بنهاية أغسطس والثانية في أكتوبر والثالثة في نوفمبر.
إن القصد من شراء هذه السفن هو تشغيلها في غرب افريقيا حيث حققنا نجاحا في عام  4302وما زال هناك
طلب قوي بينما توجد فرص للمنافسة في أسواق الخليج العربي .من خالل شراء هذه األصول المتطابقة تسعى
توباز لتطوير اقتصاديات وفورات الحجم لكي توفر لعمالئها خدمات متكافئة بمعايير عالية.
ستساهم السفن الثالث الجديدة في تعزيز األداء في عام  4302والسنوات الالحقة.

مجموعة خدمات العقود

اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت
النصف األول النصف الثاني
4102م
4102م
2603
2406
909
409

ماليين الدوالرات األمريكية
النصف األول النصف الثاني
4102م
4102م
04602
00604
0900
0203

 -0مالظحة  :أرباح التشغيل لعام  3102هي بعد مخصص لمرة واظحدة قدره  1.7مليون ر.ع.

كما كان متوقعا ،حققت مجموعة العقود عائدات و أرباح تشغيل أقل مقارنة بعام  4300نظرا لتوقف عمليات
أفغانستان و فقدان عقود شركة تنمية نفط عمان و جامعة السلطان قابوس في يونيو من العام الماضي وقد يستغرق
تعويض ذلك بعض الوقت ولكن هذا ال ينبغي أن يغطي على النمو والعقود الجديدة المكتسبة التي ستسد هذه
الفجوة المؤقتة.
كما ال يجب أن تحجب األعمال الكبيرة التي تحققت في تطوير مشروع الدقم حيث بدأت أعمال التشييد وسيتم
قريبا إصدار مذكرة المعلومات للمستثمرين المحتملين اآلخرين ولدى مجموعة خدمات العقود سجل ممتاز في
تنفيذ المشاريع الكبيرة من هذا النوع من حيث الوقت المحدد و التكلفة.
تواصل تأثرنا بتضخم تكلفة العمالة في السوق العماني خالل عام  4302بسبب مختلف التغييرات التي تم إدخالها
منذ عام  .4300منذ ذلك الوقت وحتى اآلن ،ظلت مجموعة خدمات العقود تقدم أكثر فرص العمل الجاذبة
والعادلة في هذا القطاع .وكما أوضحنا آنفا ،سيتم استيعاب آثار هذه التكلفة تدريجيا من خالل دورة إعادة
المناقصات .وعلى كل ،نحن سعداء بالعودة إلى فترة من االستقرار بفضل قوى السوق الطبيعية وهذا أمر هام
بالنسبة لشركتنا والقتصاد البالد بصفة عامة.
ستقوم مجموعة خدمات العقود خالل الربع الثالث باإلعالن عن عدد من التعيينات الجديدة الهامة على المستويات
العليا في الشركة و تعتبر بمثابة موارد إضافية مطلوبة للنمو للنمو الهائل في أسواقنا المحلية الناشئ عن مشروع
الدقم وكذلك تعتبر موارد إضافية مطلوبة لخلق فرص للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي وافريقيا وغيرها من
األسواق العالمية.
العمليات الموقوفة
لاير عماني
النصف األول النصف األول
4300
4302
()300
نشاط هندسة النفط والغاز – بيع في الربع
الثالث 4300
304
نشاط التعليم و التدريب (المعهد الوطني
للتدريب ش م م) – بيع في الربع الرابع
4302
304
003
نشاط خدمة وسائل اإلعالم – بيع في الربع
األول 4302
()000
أعمل أخرى متوقفة
()1.0
0.2
اإلجمالي

دوالر أمريكي
النصف األول النصف األول
4300
4302
()303
-

000

209

304

2.7

()406
()1.2

تاريخيا ،عانينا من فترة خسائر فادحة في النشاط الهندسي السابق قبل فصله عن نشاط توباز ونحن سعداء بعودة
مجموعة الهندسة البحرية إلى نقطة التعادل .ما زالت هناك بعض الخسائر في قسم بناء السفن بتوباز لكنه تم
تقليصها إلى حد كبير وتم تعويضها باألرباح المتنامية في قسم صيانة السفن .يعزى هذا التحول إلى العمل الشاق
الذي بذله الفريق العامل في مجموعة الهندسة البحرية مما يمهد الطريق لخطط تطوير الشركة من أجل مستقبل
جديد و إيجابي في إطار ترتيبات مشروعات مشتركة محتملة.
النظرة المستقبلية
نتوقع استمرار النمو في النتائج الربعية مع بعض االستثناءات الموسمية أو العملية المفهومة وعلى المدى الطويل،
فإن القيمة المضافة الواضحة الستثماراتنا الحالية تضعنا على طريق النمو المستدام واألداء الجيد.

إنه لمن دواعي فخرنا بوصفنا شركة مساهمة عامة عمانية أن نتقدم بالشكر لحضرة صاحب
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ،حفظه هللا و رعاه .إن ذكرى يوم النهضة المباركة
األخيرة تذكرنا بأننا دخلنا العام الخامس واألربعين لتولي جاللته مقاليد الحكم في سلطنة
عمان .إن استقرار و ازدهار عمان االقتصادي ووتيرة نموها االجتماعي
واالقتصادي يوفر األساس الالزم لشركتنا لتنمو و تزدهر كمؤسسة عالمية.
سمير ج فانسي
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
األفاضل المساهمين الكرام ..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..
بالنيابة عن مجلس اإلدارة يسرني أن اقدم لكم القوائم المالية غير المدققة لشركة النهضة للخدمات ش م ع ع لفترة
الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 4302م .
لقد حققت الشركة تقدما جيدا في النصف األول من هذا العام كما تحسنت النتائج أيضا مقارنة بالربع السابق في اعمالنا
المستمرة .بلغت اإليرادات في الربع الثاني  9306مليون ر.ع ،بزيادة قدرها  %906مقارنة بـ  4902مليون ر.ع في
الربع األول كما تحسنت األرباح بعد الضرائب في األعمال المستمرة في الربع الثاني حيث بلغت  400مليون ر.ع
مقارنة بـ  003مليون ر.ع في الربع األول.
قمنا في هذه الفترة (النصف األول) باستثمارات رأسمالية بلغت  9600مليون ر.ع ( 43900مليون دوالر أمريكي)
ألغراض النمو حيث بلغ اإلنفاق الرأسمالي لتنمية أسطول توباز للدعم البحري حتى اآلن  9209مليون ر.ع (06006
مليون دوالر أمريكي) كما بلغ اإلنفاق الرأسمالي لنفس الفترة في مجموعة خدمات العقود  209ملون ر.ع (0404

مليون دوالر أمريكي) .سيرتفع مستوى االستثمار في مجموعة خدمات العقود بصورة كبيرة عند قيام الشركة بتطوير
مشروع مرافق السكن الدائم للمقاولين بالدقم.
األداء المالي
ماليين الرياالت

اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك
واإلطفاء
ربح التشغيل
الربح الصافي بعد الضرائب من العمليات
المستمرة
العمليات التي تم إيقافها
الربح/الخسارة من العمليات الموقوفة
الربح الصافي للسنة

ماليين الدوالرات األمريكية

النصف األول
4102م

النصف الثاني
4102م

النصف األول
4102م

النصف الثاني
4102م

00900
2004

04002
0600

03209
03903

00400
03400

4909
1.0

4404
00.0

9009
42.2

9904
42.2

003

()300

209

()300

01.1

00.1

42.2

42.2

مالحظات:
 -4األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك و اإلطفاء في النصف األول من عام  4300تتضمن مخصص مستحقات
لمرة واحدة قدره  309مليون ر.ع و ربح قدره  000مليون ر.ع من بيع سفينة كما أن األرباح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك واإلطفاء للنصف األول من عام  4300يتضمن ربحا في استثمارات أخرى قدرها 309مليون
ر.ع.
مقارنة األداء على أساس سنوي تبقى منخفضة انخفاضا طفيفا حيث أن الشركة تمر بفترة انتقال تتعلق بإيقاف
بعض األعمال بغرض التركير على استراتيجيتنا المتمثلة في "مجموعة واحدة ،شركتان" :توباز ومجموعة
خدمات العقود بالنهضة للخدمات.
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %04مقارنة بالنصف األول من عام  4300حيث بلغت  0006مليون ر.ع في
النصف األول من عام  4302مقارنة بـ  0304مليون ر.ع في النصف األول من عام  4300و يعزى هذا أساسا
إلى أن سندات توباز ذات العائد العالي لها تأثير قبل تحقق تحسن األداء الذي سيتبع توظيف األصول في
االستثمارات.
االستثمار في النمو سيكون عملية مستمرة نظرا لحجم الفرص في نشاطينا الرئيسيين و األسواق التي تخدمها.
تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة و تسديد الديون باإلضافة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة السندات
بارتياح تام.
يعكف مجلس اإلدارة حاليا على دراسة خيارات لالستثمار الخاص في توباز بأقل من  %03في إطار
استراتيجيتها لطرح الشركة في أحد أسواق المال الرئيسية المعروفة وقد أعلنا عن عزمنا على توفير فرص
استثمار للمستثمرين المحليين وصناديق التقاعد الحكومية والصناديق السيادية بنسبة  %26في مشروع السكن

الدائم للمقاولين بالدقم .تهدف هذه المبادرات إلى جذب مستثمرين آخرين يضيفون إلى أعمالنا قيمة أو مكون محلي
قوي.
توباز

اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت
النصف األول النصف األول
4102م
4102م
9403
9000
4300
4002

ماليين الدوالرات األمريكية
النصف األول النصف األول
4102م
4102م
03903
03404
4409
9303

مالظحة  :إيرادات  3102تشمل  3.0مليون و أرباح تشغيل تشمل ربظحا قدره  0.0مليون ر.ع من بيع سفين .

حققت توباز نتائج إيجابية في النصف األول.
تماشيا مع استراتيجية الشركة للنمو ،وفي ظل نمو جميع األسواق القائمة ،نركز بشكل خاص على تسريع توسيع
عملياتنا في غرب افريقيا و الشرق األوسط .ستقوم الشركة خالل النصف الثاني من عام  4302بشراء ثالث سفن
إمداد مماثلة للسفن الخمس التي تم شراؤها في عام  4300وهي تعمل بإيجابية ووفقا لتوقعاتنا من الناحيتين
التشغيلية والفنية وفقا لمعايير الجودة األساسية .سيتم استالم هذه السفن الثالث من حوضين للسفن في الصين
خالل عام 4302ح؛ األولى بنهاية أغسطس والثانية في أكتوبر والثالثة في نوفمبر.
إن القصد من شراء هذه السفن هو تشغيلها في غرب افريقيا حيث حققنا نجاحا في عام  4302وما زال هناك
طلب قوي بينما توجد فرص للمنافسة في أسواق الخليج العربي .من خالل شراء هذه األصول المتطابقة تسعى
توباز لتطوير اقتصاديات وفورات الحجم لكي توفر لعمالئها خدمات متكافئة بمعايير عالية.
ستساهم السفن الثالث الجديدة في تعزيز األداء في عام  4302والسنوات الالحقة.
مجموعة خدمات العقود

اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت
النصف األول النصف الثاني
4102م
4102م
2603
2406
909
409

ماليين الدوالرات األمريكية
النصف األول النصف الثاني
4102م
4102م
04602
00604
0900
0203

 -3مالظحة  :أرباح التشغيل لعام  3102هي بعد مخصص لمرة واظحدة قدره  1.7مليون ر.ع.

كما كان متوقعا ،حققت مجموعة العقود عائدات و أرباح تشغيل أقل مقارنة بعام  4300نظرا لتوقف عمليات
أفغانستان و فقدان عقود شركة تنمية نفط عمان و جامعة السلطان قابوس في يونيو من العام الماضي وقد يستغرق
تعويض ذلك بعض الوقت ولكن هذا ال ينبغي أن يغطي على النمو والعقود الجديدة المكتسبة التي ستسد هذه
الفجوة المؤقتة.
كما ال يجب أن تحجب األعمال الكبيرة التي تحققت في تطوير مشروع الدقم حيث بدأت أعمال التشييد وسيتم
قريبا إصدار مذكرة المعلومات للمستثمرين المحتملين اآلخرين ولدى مجموعة خدمات العقود سجل ممتاز في
تنفيذ المشاريع الكبيرة من هذا النوع من حيث الوقت المحدد و التكلفة.

تواصل تأثرنا بتضخم تكلفة العمالة في السوق العماني خالل عام  4302بسبب مختلف التغييرات التي تم إدخالها
منذ عام  .4300منذ ذلك الوقت وحتى اآلن ،ظلت مجموعة خدمات العقود تقدم أكثر فرص العمل الجاذبة
والعادلة في هذا القطاع .وكما أوضحنا آنفا ،سيتم استيعاب آثار هذه التكلفة تدريجيا من خالل دورة إعادة
المناقصات .وعلى كل ،نحن سعداء بالعودة إلى فترة من االستقرار بفضل قوى السوق الطبيعية وهذا أمر هام
بالنسبة لشركتنا والقتصاد البالد بصفة عامة.
ستقوم مجموعة خدمات العقود خالل الربع الثالث باإلعالن عن عدد من التعيينات الجديدة الهامة على المستويات
العليا في الشركة و تعتبر بمثابة موارد إضافية مطلوبة للنمو للنمو الهائل في أسواقنا المحلية الناشئ عن مشروع
الدقم وكذلك تعتبر موارد إضافية مطلوبة لخلق فرص للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي وافريقيا وغيرها من
األسواق العالمية.
العمليات الموقوفة
لاير عماني
النصف األول النصف األول
4300
4302
()300
نشاط هندسة النفط والغاز – بيع في الربع
الثالث 4300
304
نشاط التعليم و التدريب (المعهد الوطني
للتدريب ش م م) – بيع في الربع الرابع
4302
304
003
نشاط خدمة وسائل اإلعالم – بيع في الربع
األول 4302
()000
أعمل أخرى متوقفة
()1.0
0.2
اإلجمالي

دوالر أمريكي
النصف األول النصف األول
4300
4302
()303
-

000

209

304

2.7

()406
()1.2

تاريخيا ،عانينا من فترة خسائر فادحة في النشاط الهندسي السابق قبل فصله عن نشاط توباز ونحن سعداء بعودة
مجموعة الهندسة البحرية إلى نقطة التعادل .ما زالت هناك بعض الخسائر في قسم بناء السفن بتوباز لكنه تم
تقليصها إلى حد كبير وتم تعويضها باألرباح المتنامية في قسم صيانة السفن .يعزى هذا التحول إلى العمل الشاق
الذي بذله الفريق العامل في مجموعة الهندسة البحرية مما يمهد الطريق لخطط تطوير الشركة من أجل مستقبل
جديد و إيجابي في إطار ترتيبات مشروعات مشتركة محتملة.
النظرة المستقبلية
نتوقع استمرار النمو في النتائج الربعية مع بعض االستثناءات الموسمية أو العملية المفهومة وعلى المدى الطويل،
فإن القيمة المضافة الواضحة الستثماراتنا الحالية تضعنا على طريق النمو المستدام واألداء الجيد.

إنه لمن دواعي فخرنا بوصفنا شركة مساهمة عامة عمانية أن نتقدم بالشكر لحضرة صاحب
الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ،حفظه هللا و رعاه .إن ذكرى يوم النهضة المباركة
األخيرة تذكرنا بأننا دخلنا العام الخامس واألربعين لتولي جاللته مقاليد الحكم في سلطنة

عمان .إن استقرار و ازدهار عمان االقتصادي ووتيرة نموها االجتماعي
واالقتصادي يوفر األساس الالزم لشركتنا لتنمو و تزدهر كمؤسسة عالمية.
سمير ج فانسي
رئيس مجلس اإلدارة

