تقرير رئيس مجلس اإلدارة
األفاضل المساهمين الكرام ..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..
بالنيابة عن مجلس اإلدارة يسرني أن اقدم لكم القوائم المالية المدققة لشركة النهضة للخدمات ش م ع ع لفترة
االثنتي عشر شهرا المنتهية في  13ديسمبر 2132م .
خالل األعوام 2113م إلى 2131م حققت شركة النهضة للخدمات في كل عام واألعوام التي تلته نموا وربحا
قياسيين  .ولقد تحقق خالل عقد من النجاح تعزيز لقيمة استثمارات المساهمين  .ولقد كان عام 2133م استثناء من
هذه القاعدة  ،حيث واجهت الشركة تحديات صعبة أثرت على األداء  . .ولقد نشأت هذه التحديات من سلسلة من
القرارات المتخذة في عام 2131م والتي تتضمن عددا من االستثمارات المتدنية األداء في األعمال التجارية
للمالحة والدخول غير الرابح في سوق البرازيل والفوز بعقود رئيسية في األعمال الهندسية بأسعار عروض متدنية
والتقدير السيئ للتحديات القانونية والتعاقدية المتعلقة بالتعاقدات السابقة لألعمال الهندسية وغيرها من المسائل .
ولقد برزت حقيقة هذه المسائل في عام 2133م  ،بينما برز التأثير الكامل على التكلفة خالل الفترة الماضية.
ولقد قمنا بإعادة تنظيم الشركة الستعادة االستقرار والنمو  .وفي الفترة المتبقية من عام 2133م وخالل عام
2132م قامت الشركة بالتغلب على هذه العقبات على الرغم من أن نتائجها في عام 2131م وعام 2133م ظلت
تؤثر على أداء عام 2132م .
وندخل في عام 2131م ونحن أكثر قوة بسبب الخبرة المكتسبة كما أننا في وضع مالئم من أجل النمو المستدام في
األعمال التجارية الجوهرية .
القوة المالية
إن مجلس اإلدارة يركز على متانة وقوة الميزانية العمومية وضمان توفر السيولة النقدية للوفاء بااللتزامات وتنمية
األعمال الجوهرية  .ولقد أكملنا المرحلة األولى من مرحلتين إلعادة التمويل تبلغ قيمة كل منها  321مليون لاير
( 121مليون دوالر أمريكي) في عام 2132م  .ونخطط إلكمال المرحلة الثانية في هذه السنة  .كذلك قمنا بترتيب
أول إصدار للسندات القابلة للتحويل اإللزامي ألسهم بقيمة  22.51مليون لاير (  77مليون دوالر أمريكي) من
جملة السندات البالغة  61.35مليون لاير ( 332.2مليون دوالر أمريكي)  .وسوف نقوم بإصدار الرصيد المتبقي
البالغ  31.13مليون لاير (  11.3مليون دوالر أمريكي) في عام 2131م  ،وذلك عندما نكون مستعدين لتوظيف
األموال كرأسمال الستثمارات النمو  .ولقد أحرزنا تقدما في مبادرة لتصريف جزء كبير من سندات الخزانة هذه
إلى مؤس سة مالية دولية رئيسية  .إن أعمالنا التجارية الجوهرية تذخر بإمكانيات النمو وسوف نضع في االعتبار
احتياجات الرأسمال اإلضافية وذلك عندما تتكشف توجهاتنا القوية نحو النمو .
هيكل الشركة
لقد بدأنا إعادة الهيكلة القانونية والمالية للشركة في عام 2133م وأنجزنا هذه المهمة في عام 2132م  ،والتي
تتضمن فصل أعمال المالحة عن أعمال الهندسة في وحدتين مستقلتين  .كذلك قمنا باتخاذ خطوات فعالة للقضاء
على الخسائر في األعمال الهندسية بحيث يقتصر تأثيرها الكبير على عام 2133م وعام 2132م  .كذلك قمنا

بتعيين قيادة جديد بمعايير رفيعة لشركة توباز  .ومن خالل كل هذه اإلجراءات فإننا قد خلفنا وراءنا مشاكل عام
2133م وتأثيراتها الموروثة في عام 2132م .
وفي بداية عام 1131م فإننا سوف نقوم بتقوية الهيكل اإلشرافي للمجموعة بشكل إضافي  .ولقد اصبحت لدينا
معايير دولية رفيعة في مجاالت الحوكمة والشفافية واإلفصاح وااللتزام  .ونود أن نقوم بتعزيز هذه المعايير من
حيث تركزها ومالءمتها تجاريا ألعمالنا التجارية الجوهرية  .وبشكل خاص نود أن نطبق تحسينات في إدارة
المخاطر وعملية الموافقة على االستثمارات وإدارة الموارد البشرية وخطط التعاقب الوظيفي .
وننظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل متزايدين .
األداء المالي
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العمليات التشغيلية المستمرة
اإليرادات
األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلطفاء
336.8
66.2
336.1
66.3
ربح التشغيل
25.8
31.1
61.1
31.5
الربح الصافي بعد الضرائب من
العمليات التشغيلية المستمرة
العمليات التشغيلية غير المستمرة
()21.8
()8.1
()12.6
()32.1
الخسارة من العمليات التشغيلة
غير المستمرة
5.1
2.1
8.3
1.3
الربح الصافي للسنة
مالحظة :
إن العمليات التشغيلية غير المستمرة هي عمليات هندسة النفط والغاز الخاصة بالشركة  ،والتي بلغت مرحلة
متقدمة من عملية تصريفها وبيعها  .كذلك فإن الزيادة في الخسائر في العمليات التشغيلية غير المستمرة ترجع إلى
المخصصات الكبيرة التي تم إجراؤها لبعض االلتزامات الطارئة المحتملة والمعروفة.
217.1
71.5

558.1
381.6

266.6
18.1

516.8
313.6

لقد قمنا في الربع الرابع بإجراء مخصصات إضافية في األعمال الهندسية الخاسرة وذلك لبعض االلتزامات
الطارئة المعروفة  .إن قصدنا من ذلك هو أن نضمن  ،كنتيجة حد أدنى مرغوبة  ،تحقق تأثير نقطة التعادل (دون
خسارة أو ربح) من هذه األعمال الهندسية في عام 3102م  .وقد نتوقع بعض الخسائر في أعمال هندسة النفط
والغاز وذلك حتى الوقت الذي تتم فيه عملية التصريف والبيع  .وسوف نقوم بموازنة هذه الخسائر مقابل أي ربح
ناتج عن هذه الصفقة  .كما قد نتوقع خسائر في عمليات بناء السفن وذلك حتى فترة الحقة من السنة عندما
يتصاعد تنفيذ المشاريع الجديدة التي تم الفوز بها إلى مستوى تحقيق األرباح  .إن هذه الخسائر ستتم موازنتها
جزئيا ً باألرباح الموثوقة في قسم أعمال إصالح السفن والذي يعتبر جز ًء من نفس وحدة األعمال التجارية .

توباز للمالحة

اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت
2100م
2102م
332.1
332.1
15.2
11.5

ماليين الدوالرات األمريكية
2100م
2102م
222.2
112.3
26.1
87.1

في تقريرنا ألداء عام 3103م استمرينا في التفريق بين توباز للمالحة وتوباز الهندسية  .إن ذلك سوف يتغير في
عام 3102م ع ندما يتم تصريف األعمال الهندسية المستمرة  .وسوف تكون توباز شركة لديها تركيز واحد هو أن
تكون شركة سفن دعم بحري عالمية متخصصة في قطاع النفط والغاز الدولي .
ولقد تكبدنا مصاريف صافية بمبلغ  1.0مليون لاير ( 0.0مليون دوالر أمريكي) من عمليات إعادة توظيف
ً
مقارنة مع دخل صافي في عام
السفن التي خدمت في تعاقدات سابقة وذلك في تعاقدات جديدة في عام 3103م ،
3100م يبلغ  6.0مليون لاير (  03مليون دوالر أمريكي) .
وتحقق شركة توباز معايير على المستوى العالمي في مجال السالمة والجودة وااللتزام  ،والتي تعتبر سمة للعالمة
التجارية ألسطول سفن الدعم البحري الخاص بشركة توباز  .وفي نفس الوقت فإن شركة توباز تحقق قيمة محلية
في األسواق والبلدان الرئيسية التي تقدم خدماتها فيها  ،مما يعني الجمع بين المعايير الدولية والمكون المحلي
المجدي  .إن ذلك هو ما يميز أسطول سفن شركة توباز عن الشركات المنافسة لها  .ويمكن مالحظة ذلك من
مستوى األصول والموارد واالستثمارات المحلية في عمليات الشركة التشغيلية في منطقة بحر قزوين  ،حيث
تتمتع شركة توباز بموقع قيادي سوقي قوي  .كذلك فإننا نقوم ببناء تواجد استراتيجي مماثل في المملكة العربية
السعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة  .إن هذه المبادرات سوف تتبعها تقوية مماثلة لتواجدنا في منطقة
غرب أفريقيا خالل عام 3102م .
وال يزال هنالك بعض العمل الذي يتوجب القيام به لتحقيق تحول األصول ذات األداء المتدني نحو الربحية  ،حيث
أن هنالك عدداً من االستثمارات التي لم تحقق أداء يتفق مع المعايير االستثمارية التي قدمت لمجلس اإلدارة  .كما
قام فريق اإلدارة الجديد بتطوير سلسلة من المبادرات لتحسين األداء في هذه االستثمارات  .وإننا لعلى ثقة بأننا
سنشهد أدا ًء متحسنا ً في كل ربع عندما يبدأ تفعيل هذه المبادرات .
إن شركة توباز تمتلك أسطول سفن دعم بحري عصري وحديث ومالئم لديه كل المهارات والقدرات التي يتطلع
إليها عمالء الشركة  ،والذين يضمون شركات النفط الدولية الرئيسية وشركات النفط الوطنية  .ولدى للشركة
ريادة سوقية ووجود متنامي في المناطق الجغرافية الرئيسية  .إن أسطول شركة توباز لسفن الدعم البحري هو
أحد أكبر عشرة أساطيل عالمية ولديه القدرة واإلمكانيات الستيعاب أفضل ما في العالم .
مجموعة خدمات العقود

اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت
2100م
2102م
311.8
312.7
31.5
35.1

ماليين الدوالرات األمريكية
2100م
2102م
253.8
255.8
11.1
62.2

تعتبر مجموعة خدمات العقود ممتازة في الفوز بالتعاقدات والمحافظة على العمالء  .كما أن لها سجل نمو
نموذجي باإلضافة إلى تدفق نقدي قوي  .وللمجموعة أيضا سجل قياسي في دفع األرباح إلى الشركة األم  .كذلك
فإن المجموعة تقود سوق خدمات العقود في عمان والذي ينمو بالعديد من الفرص التجارية  .ولمجموعة خدمات
العقود سجل مثبت في المنافسة دوليا ً كما لديها أعمال تجارية متنوعة جغرافيا ً في كل من المشاريع قصيرة األمد
في أفغانستان والعمليات التشغيلية المستمرة والمستدامة في أنجوال والنرويج .
لقد تطورت مجموعة خدمات العقود من مجرد شركة لتقديم الخدمات  ،حيث أن لديها تشكيلة من القدرات المهنية
في التموين واإلعاشة والعمليات التشغيلية والصيانة والنظافة والخدمات العقارية وخدمات الدعم ذات الصلة .
وللشركة خبرة ألكثر من عقد من الزمان في حلول بناء وامتالك وتشغيل مرافق سكن القوى العاملة الشاملة .إن
تعاقدات مرافق السكن الدائم في حقول النفط في عمان تبين قدرات مجموعة الخدمات كشركة إدارة منشآت
متكاملة  .وتستغل مجموعة خدمات العقود هذه المؤهالت والقدرات المثبتة للمرحلة القادمة من النمو  .ولقد
اكتسبت مجموعة خدمات العقود مهاراتها في موطننا المحلي عمان  ،كما أثبتت نفسها كشركة عمانية بمعيار
عالمي لديها القدرة على التنافس والفوز على أفضل المنافسين محليا ً وعالميا ً .
سوف يكون للقوانين التنظيمية الجديدة الخاصة بالحد األدنى لألجور في عمان تأثير على التكاليف في مجموعة
خدمات العقود في النصف الثاني من عام 3102م  .إن الشركة ال تدفع أجوراً فوق المتوسط في قطاع أعمالها ،
إال أن الحركة الصاعدة للحد األدنى لألجور سوف يكون لها تأثير إضافي على الوظائف العليا أيضا ً  .وسوف
يبلغ تأثير التكلفة المقدرة  0.3مليون لاير ( 2.03مليون دوالر أمريكي) في عام 3102م  ،اي ما قيمته 3.6
مليون لاير ( 0.36مليون دوالر أمريكي) في السنة  .وحسب سجالت الحكومة فإن مجموعة خدمات العقود هي
سابع أكبر الشركات الموظفة للعمانيين في القطاع الخاص  ،لذا فإنه لم يكن من غير المتوقع أن يكون هنالك تأثير
مالي ناتج عن التشريعات الجديدة  .إال أن مجموعة خدمات العقود جادة بخصوص القيمة المحلية كما أنها ملتزمة
بتوظيف القوى العاملة المحلية بمعدالت تزيد عن المعدالت المقررة من الحكومة  .وعلى المدى الطويل فإن
الشركة تعتبر ذلك أمراً جيداً بالنسبة لألعمال التجارية  ،كما تنظرللزيادة في التكاليف باعتبارها تراجعا ً مؤقتا ً .
توباز الهندسية

العمليات التشغيلية المستمرة
اإليرادات
ربح التشغيل
العمليات التشغيلية غير
المستمرة
اإليرادات
ربح التشغيل

ماليين الرياالت
2100م
2102م
21.2
21.6
()3.1
()1.8
61.1
()33.5

61.1
()7.1

ماليين الدوالرات األمريكية
2100م
2102م
16.1
51.8
()1.2
()2.2
332.1
()11.3

338.2
()38.2

لقد بلغت الخسائر التشغيلية الكلية في توباز الهندسية  0..6مليون لاير ( 61مليون دوالر أمريكي)  .إن هذا
األداء يجب أن ال يحجب التحسنات النوعية في األنظمة والعمليات وتسليم المشروعات في موعدها وفقا ً للتكلفة
المقررة وذلك في المشروعات الجديدة الرابحة والتي تم الفوز بها في هذه السنة .

قسم توباز للنفط والغاز
لقد حقق قسم توباز للنفط والغاز خسارة تشغيلية مقدارها  00.0مليون لاير ( 21.3مليون دوالر أمريكي) في عام
3103م  .ولقد نشأ القسم األكبر من هذه الخسارة في أحد تعاقدات هندسة النفط والغاز الموروثة والذي أثر على
األداء في عام 3100م وعام 3103م  .وسيتم إكمال تنفيذ التعاقد حسب الجدول الزمني في الربع األول من عام
3102م  .كذلك قامت الشركة بتسوية مطالبات من تعاقد سابق تم احتواؤها في حدود  0..6مليون لاير ( 6مليون
دوالر أمريكي)  .إن ذلك يغلق نهائيا ً كل المواضيع السالبة الموروثة في األعمال التجارية لقسم توباز للنفط
والغاز .
وبدون عبء هذين الموضوعين فإن اإلدارة الجديدة في قسم توباز للنفط والغاز قد تمكنت من تحقيق التحول في
األعمال التجارية بنجاح  .وبسبب األداء اإليجابي القوي وإمكانيات نمو هذه األعمال التجارية  ،فإننا قد وافقنا
على الشروط الخ اصة بتصريف وبيع هذه األعمال التجارية لشركة هندسية دولية رئيسية  .ونتوقع أن نعلن عن
هذه الصفقة في الربع األول وإكمال الجوانب اإلدارية الخاصة بالبيع في الربع الثاني .

قسم توباز لهندسة المالحة
وضمن قسم توباز لهندسة المالحة فإن وحدة توباز إلصالح السفن تعتبر رابحة  ،بينما تستمر وحدة توباز لبناء
السفن في تحقيق الخسائر  .ولقد أعلنا عن تعاقدات جديدة فازت بها وحدة توباز لبناء السفن وذلك لبناء عبارة
لحكومة الشارقة وبناء عشرة قوارب طاقم مالحة سريعة لشركة النفط الكويتية  .إن هذه التعاقدات تؤسس القاعدة
لوحدة توباز لبناء السفن لتحقيق الربحية في أواخر عام 3102م  .وفي نفس الوقت فإننا نعمل على مبادرتين
مستقلتين تضمان خيارا إلنشاء شركة مشتركة وعملية دمج لقسم توباز لهندسة المالحة  .وإذا قدر لهما النجاح ،
فإن هاتين المبادرتين سوف تؤديان لتعزيز األعمال التجارية في المنطقة كما سوف تساعدان قسم توباز لهندسة
المالحة على تحقيق نمواً رابحا ً في الحجم مع شركاء استراتيجيين من الطراز األول .
األعمال التجارية األخرى
لقد أوضحنا بأننا ملتزمون بالتنمية اإليجابية ألعمالنا التجارية غير الجوهرية  ،مع إنفتاحنا على خيار بيع
وتصريف هذه األعمال التجارية باعتبارها أنشطة غير جوهرية  .إن هذه الشركات هي شركات ممتازة في
مجاالت عملها المعنية  .فلقد استمرت في تحقيق القيمة كجزء من شركة النهضة للخدمات  .وسوف ننظر بعين
االعتبار لفرص البيع والتصريف التي تؤدي لتحقيق القيمة لمساهمي شركة النهضة للخدمات وتمنح نمواً مستقبليا ً
وقيمة لهذه األعمال التجارية ولألطراف ذا المصلحة فيها  ،خصوصا ً الموظفين والعمالء .

مجموعة التعليم والتدريب
استمر معهد التدريب الوطني في النمو واالزدهار باعتباره المعهد الرائد لتقديم خدمات التدريب في القطاع
الخاص في عمان  .ونحن بصدد عملية بيع وتصريف محتمل لمعهد التدريب الوطني إلى شركة دولية رئيسية
رائدة في مجال التعليم والتدريب  .ولقد وصلت هذه العملية إلى مرحلة متقدمة  ،كما أننا نتوقع أن نقوم بإعالن
رسمي في المستقبل القريب  .وإذا قدر لهذه العملية النجاح  ،فإننا نعتقد بأن ذلك سوف ينعكس إيجابيا ً على
مساهمي شركة النهضة للخدمات ومعهد التدريب الوطني والمالك الجدد وعمان .

استمر المعهد الوطني للضيافة في تحقيق تدريب على المستوى العالمي  .إال أنه وعلى الرغم من الطلب الكبير
والفرص المتاحة للتوظيف العماني  ،فإن األعمال التجارية تشق طريقها بصعوبة من الناحية التجارية بسبب
اعتماد أنظمة التدريب الزائد على التدريب غير المتسق والممول حكوميا ً  .إن مجلس إدارة المعهد الوطني
للضيافة ينظر بعين االعتبار إلى إلغاء إدراج الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية بشكل يحمي صغار
المساهمين ويمنح المعهد الوطني لللضيافة مرونة أكبر في االستفادة القصوى من إمكانيات هذه األعمال التجارية
غير المشكوك فيها  ،وذلك على المدى الطويل .

مجموعة اإلعالم واالتصاالت
استمرت المتحدة لخدمة وسائل اإلعالم في النمو وهي تقوم بتعزيز منتجاتها التجارية المهمة والقيمة في عمان
وفي المنطقة  .ولقد دخلت الشركة في تحالف مع شركة بلومبيرج يمنحها الفرصة لزيادة مواردها من اإلنفاق
الدعائي في شبه الجزيرة العربية في سوق األخبار والمجالت التجارية خالل السنوات القادمة .
نحن ندرس مقترحين منفصلين أبديا الرغبة في شراء هذه األعمال التجارية قد يقودان لعملية تصريف وبيع
للشركة  .وإذا ما قدر النجاح لهذين المقترحين  ،فإننا نعتقد بأن ذلك سوف ينعكس إيجابيا على مساهمي شركة
النهضة للخدمات والمتحدة لخدمة وسائل اإلعالم والمالك الجدد .
نظرة مستقبلية
سوف يكون عام 3102م عاما ً لتقوية وتعزيز أوضاع الشركة وذلك من خالل عملية تحول األصول المتدنية
األداء للربحية واالستثمار في النمو  .وبحلول الربع الثاني فإننا نتوقع أن نشهد توجها ً إيجابيا للربحية والذي نتوقع
أن يقوى طيلة فترة السنة المتبقية  .وسوف يكون لدينا شكالً وهوي ًة أكثر وضوحا ً لهيكلنا التجاري مع التركيز
على اثنين من أعمالنا التجارية الجوهرية هما  :أسطول سفن الدعم البحري (شركة توباز) وشركة إدارة المنشآت
المتكاملة (مجموعة النهضة لخدمات العقود)
إن طبيعة ونوعية هذه األعمال التجارية وعمالئها واألسواق التي تقوم بخدمتها ومزيج كل من التعاقدات
المضمونة الطويلة األمد وتعاقدات الفرص التجارية القصيرة األمد كلها تبشر خيراً للمستقبل الحالي والمستقبل
طويل األمد  .ويوجد غموض في االقتصاد العالمي لفترة سنة أخرى على األقل  ،إال أن التنبؤات مرضية لقطاع
النفط والغاز في منطقة بحر قزوين ومنطقة الشرق ألوسط ومنطقة غرب أفريقيا  .كذلك فإن األسواق األخرى
تمنح فرصا ً جديدة  .ونحن نعمل على االستفادة من هذه الفرص من خالل الفائدة والتواضع المكتسبين من
الدروس التي برزت في هاتين السنتين الماضيتين المتسمتين بالتحدي .
ً
ً
وتكلفة مما كنا نتوقعه .
صعوبة
إن النتائج واآلثار المتبقية من عام 3101م وعام 3100م قد أثبتت بأنها أكثر
وخالل السنة توصلنا إلى العديد من القرارات والحلول اإليجابية المتخذة للمسائل الموروثة  .وبالنسبة للمسائل
التي ال تزال تنتظر حلوالً نهائية  ،فإن لدينا مبادرات اقتربت كثيراً من مرحلة النضج .
وتتقدم مبادرات البيع والدمج بشكل جيد  .إن المشترين المحتملين لهذه األعمال التجارية هم إما شركات مساهمة
عامة كبرى متعددة الجنسيات أو مجموعة شركات محلية ذات قيمة عظمى  .ونعتقد بأن ذلك يشكل إطرا ًء للجودة
األساسية لألصول والتي قمنا برعايتها وتطويرها تحت إشرافنا .

كما أن أعمالنا التجارية االساسية المتبقيين لديهما األصالة وإمكانية النمو الهائلة المثبتين  .وسوف يكونان مجال
تركيزنا المطلق  ،حيث أن التركيز يؤدي إلى نتائج إيجابية .
شكر وتقدير
وأود أن اشكرزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة لدعمهم القوي والثابت وإرشاداتهم .ويود مجلس اإلدارة أن يشكر كل
األطراف ذات المصلحة في الشركة  .فبدونهم فإن تقدمنا سيكون مستحيالً وبوجود دعمهم فإن مستقبلنا مضمون .
فالشكر لمساهمينا وشركائنا التجاريين والبنوك التي نتعامل معها والمستشارين المهنيين في النواحي المحاسبية
والقانونية واالستراتيجية والموردين والمقاولين والبلدان والمجتمعات التي نقوم بتقديم خدماتنا فيها  .ونحتفظ بشكر
خاص لعمالئنا وموظفينا وإدارتنا  ،فالشكر لهم جميعا ً .
وكشركة عمانية نفخر بأن نعبر عن خالص اإلحترام والشكر لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ،
حفظه هللا  .إن استقرار ونمو إقتصاد عمان وسرعة تقدم تنميتها اإلجتماعية واإلقتصادية يشيد األساس الصلد
لشركتنا لكي تنمو وتزدهر كشركة دولية .

سـمير جــيمي فانسي
رئيــس مجلس اإلدارة

