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الأفا�ضل امل�ساهمني الكرام ..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
بالنيابة عن جمل�س الإدارة ف�إنه من واجبي ومما ي�شرفني �أن اقدم لكم القوائم املالية املرحلية ل�شركة
النه�ضة للخدمات �ش م ع ع لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2011م � .إن املالمح الأ�سا�سية لهذا
الربع هي كما يلي :
■ ■لقد زادت �إيرادات املجموعة بن�سبة � %10إىل مبلغ  206مليون ريال ( 536مليون دوالر �أمريكي) .
■ ■لقد زادت �إيرادات جمموعة املالحة بن�سبة � %25إىل مبلغ  82مليون ريال ( 214مليون دوالر �أمريكي) .
■ ■�إن قوة الأعمال التجارية الأ�سا�سية لل�شركة �سوف متكن �شركة النه�ضة للخدمات من ا�ستيعاب البنود غري
املتكررة وذلك يف الربع الرابع بدون �أي ت�أثري على ال�شركة .
■ ■لقد ا�ستقر �أداء الأعمال الهند�سية مع �إنخفا�ض اخل�سائر .
�إن اداء الربع الثالث قد كان خا�ضع ًا للعوامل املو�سمية � ،إال �أن التوجهات الأ�سا�سية تبني ب�أننا نعالج كل التحديات
اال�ستثنائية التي واجهتنا مبكر ًا يف هذا العام  .ولقد مت حتقيق تقدم مهم يف املوا�ضيع اخلا�صة ب�إعادة التمويل
و�إعادة التنظيم يف �شركتنا التابعة توباز للطاقة واملالحة  ،وذلك بعد فرتة من الإ�ضطراب غري امل�سبوق لها يف
تلك ال�شركة  .ونعتقد ب�أن ال�شركة يف و�ضع جيد لال�ستفادة من فر�ص النمو امل�ستقبلي يف منطقة بحر قزوين ويف
�أ�سواق منطقة اخلليج العربي .

الأداء املايل
ماليني الرياالت

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

ماليني الدوالرات الأمريكية

الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2010م
2011م
2010م
2011م
486.5
535.6 187.3
206.0
43.7
25.8
5.3

49.7
32.5
20.8

113.6
67.1
13.8

لقد كان �أداء الأعمال التجارية ملجموعة خدمات العقود ممتاز ًا رغم الزيادة الكبرية يف تكاليف التوظيف يف
�سوقها املحلي الرئي�سي عمان  .وتعترب ال�شركة رائدة يف �سوقها ويف قطاعها وذلك يف جمال توظيف وتطوير قوى
عاملة حملية يف عمان  .ولقد �سبق يف وقت مبكر من ال�سنة �أن نا�شد ح�ضرة موالنا �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم  ،حفظه اهلل  ،القطاع اخلا�ص لزيادة جمهوداته يف توفري فر�ص التوظيف للعمانيني .
ولقد �سبق �أن كان لدى ال�شركة خطط يف مو�ضع التنفيذ لتوظيف  500عماين يف عام 2011م � ،إال �أن ال�شركة
ا�ستجابت ملنا�شدة �صاحب اجلاللة مب�ضاعفة ذلك الرقم وفتح الفر�صة لعدد  1000وظيفة جديدة للمواطنني
العمانيني يف هذه ال�سنة  .ويقوم املوظفون العمانيون اجلدد ب�أداء وظائفهم ب�شكل ممتاز  ،جنب ًا �إىل جنب مع
املوظفني العمانيني والوافدين احلاليني  ،والذي قاموا باحت�ضان هذه املبادرة والتمكني لنجاحها  .ولقد �أظهر
فريق �إدارة جمموعة خدمات العقود قيادة ا�ستثنائية يف هذا املو�ضوع ذي الأهمية الوطنية  .وعلى الرغم من
�أنه يوجد ت�أثري من حيث التكاليف يف هذه ال�سنة � ،إال �أن القوة املتنامية للقوى العاملة املحلية يف املجموعة يعترب
ا�ستثمار ًا مهم ًا يف م�ستقبل ال�شركة � .إن بع�ض الت�أثريات املتعلقة ب�شروط التوظيف الزائدة للموظفني العمانيني
قد مت تخفيف �أثرها بوا�سطة العمالء من �شركات النفط والغاز الرئي�سية والتي تت�ضمن �شركة تنمية نفط عمان
و�شركة عمان للغاز الطبيعي امل�سال  ،والذين وافقوا على �أن يتحملوا ما ي�صل �إىل ن�سبة  %80من التكاليف
الإ�ضافية  .كذلك ف�إن الزيادات يف التكلفة يف التعاقدات الأخرى �سوف يتم تخفيف �أثرها ب�شكل تدريجي من
خالل �إعادة التناف�س على هذه التعاقدات ب�شكل دوري خالل الفرتات القادمة .
�إن م�شاريع مرافق ال�سكن الدائم للمقاولني واخلا�صة ب�شركات املقاوالت العاملة مع �شركة تنمية نفط عمان
والتي تقع يف حقول النفط يف مناطق عمان الداخلية  ،ال تزال م�ستمرة يف كونها ا�ستثمار ًا ي�شكل حجر الزاوية
بالن�سبة للمجموعة  .وخالل ال�سنة ف�إن ن�سبة �شغل الغرف املتح�سنة يف ت�سهيالت مرافق ال�سكن الدائم اجلديدة
والتي مت �إن�شا�ؤها يف كل من مرمول وبهجة تعد ب�أداء متح�سن لل�شركة يف الربع الرابع ويف خالل عام 2012م .

مرافق ال�سكن الدائم ــ ن�سبة �شغل الغرف
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مالحظة � :أ) �إن الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء والربح ال�صايف للربع الثالث من عام
2011م يت�ضمنان خم�ص�ص �صايف يبلغ  1.8مليون ريال يتعلق ب�إلغاء تعاقد وذلك يف عمليات بناء ال�سفن
اخلا�صة بال�شركة .
مالحظة  :ب) �سوف حتتاج �شركة توباز للطاقة واملالحة التابعة لل�شركة لإجراء خم�ص�ص �إ�ضايف قبل نهاية
العام وذلك لبع�ض البنود كمخ�ص�صات غري متكررة والتي مت و�صفها يف تقرير رئي�س جمل�س الإدارة للربع
الثاين كما مت حتديثها يف تقرير رئي�س جمل�س الإدارة للربع الثالث  .و�سوف يتم معرفة املخ�ص�ص املحدد
لهذه البنود يف الربع الرابع .

جمموعة املالحة
جمموعة املالحة

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت

ماليني الدوالرات الأمريكية

الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
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ا�ستمرت الأعمال التجارية للمالحة يف �أدائها املمتاز  ،على الرغم من �أن نتائج الربع الثالث قد مت تقليل
�أثرها بوا�سطة النفقات الإ�ضافية الغري عادية النا�شئة يف هذا الربع والإنكما�ش املربمج يف توظيف ال�سفن
ب�سبب �أعمال ال�صيانة العادية وال�صيانة ب�أحوا�ض ال�سفن اجلافة � .إن التحليل ال�سوقي امل�ستقل يتنب�أ ب�أن �أ�سعار
التعاقدات وتوظيف ال�سفن �سوف تقوى خالل ال�سنة القادمة  ،كما �أن ال�شركة ت�شهد �إ�شارات وا�ضحة لبداية
توجه �أكرث �إيجابي ًة .
كذلك فقد �إن�ضمت �سفينة (كا�سبيان بروفايدر)  ،وهي �سفينة متطورة من �سفن �إمداد املن�صات البحرية ،
�إىل �أ�سطول ال�شركة يف �سبتمرب وذلك وفق ًا لتعاقد مدته �أربع �سنوات مع �شركة بريتي�ش برتوليوم يف �أذربيجان
وتتجاوز قيمة التعاقد مبلغ  15.4مليون ريال ( 40مليون دوالر �أمريكي) � .إن حداثة �أ�سطولنا البحري والذي
تبلغ فرتة خدمته �أقل من متو�سط اخلدمة يف القطاع  ،خ�صو�ص ًا يف �أ�سواقنا املختارة  ،متنح ال�شركة ميزة معتربة
عند التناف�س من �أجل تعاقدات جديدة .
�إن دخول ال�شركة الناجح يف جمال التعاقدات يف تركمني�ستان مع �شركة برتونا�س قد و�صل �إىل نهاية فرتته .
ويتم �إعادة توزيع ال�سفن ملهام �أخرى يف كازاخ�ستان � ،إال �أن ال�شركة تظل يف و�ضع ممتاز للمناف�سة على الفر�ص
الإ�ضافية يف تركمني�ستان  ،وذلك كلما كانت هنالك حاجة لقدرات الإمداد وخدمات املالحة العالية اجلودة
والتي تتميز بال�سالمة  .ويظل متو�سط التوظيف الكلي ل�سفن الأ�سطول �أعلى من املتو�سط ال�سائد يف القطاع .

�أ�سطول �سفن الدعم البحري ـ توظيف ال�سفن
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جمموعة الهند�سة
جمموعة الهند�سة

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت

ماليني الدوالرات الأمريكية

الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث الربع الثالث
2010م
2010م
2011م
2011م
148.3
57.1
147.3
56.7
7.8
3.0
()13.2
()5.1

�إن فريق الإدارة اجلديد للأعمال الهند�سية يحرز تقدم ًا ممتاز ًا يف مواجهة اخل�سائر امل�ؤقتة  .ولقد �أبط�أ التوجه
الذي ينحو نحو اخل�سائر وبد�أ يعك�س اجتاهه نحو الربحية  .فعلى �سبيل املثال ف�إن اخل�سائر التي و�صلت قيمتها
�إىل  3مليون ريال ( 7.8مليون دوالر �أمريكي) يف الربع الثاين  ،قد مت �إحتوا�ؤها يف حدود مبلغ  1.1مليون ريال
( 2.9مليون دوالر �أمريكي)  ،يف الربع الثالث .ولقد جنحت ال�شركة يف �إعادة تنفيذ امل�شروعات الرئي�سية �إىل
موعده املتفق عليه وذلك بكل جناح �إيجابي  .ولقد ا�ستعاد فريق الإدارة مبد�أ الرتكيز على العميل بن�سبة ، %100
والذي تتفوق فيه هذه ال�شركة  . .ولقد متت �إعادة هيكلة ال�شركة ب�شكل من�ساب مع حتقيق الكثري من التوفري يف
النفقات العامة وزيادة اال�ستثمار يف التحكم يف �سل�سلة العمليات و�إدارة امل�شروعات ب�شكل مهني  .ولقد �ساهمت
هذه الإجراءات يف تخفي�ض اخل�سائر مقارنة مع الربع ال�سابق .
من خالل هذه التغريات ف�إن بداية نقطة التعادل بالن�سبة للأعمال الهند�سية اخلا�صة بالنفط والغاز قد مت تخفي�ضها
�إىل مبلغ  46.5مليون ريال عماين ( 121مليون دوالر �أمريكي)  ،رغم �أن نقطة التعادل لعام 2012م �سوف ت�صل �إىل
مبلغ  59.2مليون ريال عماين ( 154مليون دوالر �أمريكي)وذلك ب�سب هوام�ش الربح الإجمالية املنخف�ضة يف بع�ض
التعاقدات والتي �سيتوا�صل تنفيذها حتى اجلزء املبكر من تلك ال�سنة  .كذلك ف�إن نقطة التعادل بالن�سبة للأعمال
الهند�سية اخلا�صة باملالحة قد مت تخفي�ضها �إىل  18.1مليون ريال عماين ( 47مليون دوالر �أمريكي).
�إن �سجل الأعمال التي مت احل�صول عليها م�سبق ًا لعام 2012م بالن�سبة للأعمال الهند�سية اخلا�صة بالنفط
والغاز يبلغ  26.9مليون ريال عماين ( 70مليون دوالر �أمريكي) ،كما �أن �سجل هذه الأعمال بالن�سبة للأعمال
الهند�سية اخلا�صة باملالحة يبلغ  6.5مليون ريال عماين ( 17مليون دوالر �أمريكي) .ومع وجود العديد من
فر�ص التعاقدات قيد النظر  ،ف�إننا نتوقع �أن �سجل الأعمال التي مت احل�صول عليها �سوف يزيد قبل �أن تنتهي
ال�سنة  ،كما �أننا نتوقع �أن نحقق نقطة التعادل للأعمال الهند�سية يف عام 2012م .

جمموعة خدمات العقود
جمموعة خدمات العقود

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت

ماليني الدوالرات الأمريكية
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�إن ل�شركة النه�ضة للخدمات �سجل قوي يف حتقيق الربح املتنامي لفرتة ع�شر �سنوات � .إال �أنه ويف عام 2011م
ف�إننا قد تعر�ضنا لبع�ض الرتاجعات .ورغم ًا عن ذلك  ،ف�إن منو الإيرادات امل�ستمر ي�ؤكد القيمة الثابتة لإمتياز
�شركة النه�ضة للخدمات  .وتظل كل من الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء والربح الت�شغيلي
�إيجابية رغم ت�أثري اخل�سائر يف الأعمال الهند�سية � .إن الأداء املتح�سن يف بع�ض جماالت النتائج الرئي�سية يبني
ب�أن ال�شركة قد ا�ستطاعت �أن توقف الرتاجع امل�ؤقت اخلا�ص بعام 2011م  ،كما �أن ا�ستعادة و�ضع ال�شركة ك�أعمال
جتارية ناجحة مي�ضي قدم ًا .

ô‰

مبادرة �إعادة التمويل

يف التقرير ن�صف ال�سنوي �أفدت عن رغبة �شركة توباز للطاقة واملالحة للقيام ب�إعادة متويل بع�ض اقرتا�ضاتها
احلالية ودمج ت�سهيالتها التمويلية لدى �إحتاد ي�ضم عدد ًا من البنوك  .ولقد �أعلنت ال�شركة الحق ًا عن مبادرة
لإعادة التمويل مببلغ  380مليون دوالر �أمريكي  ،يقودها كل من ا�ستاندرد ت�شارترد بنك ودي يف بي بنك  ،ويتم
�إكمالها يف الربع الرابع  .و�سوف ت�ضم املبادرة كل من املقر�ضني الإقليميني والدوليني وذلك يف �صفقة لإعادة
التمويل بغر�ض دعم �أ�سطول �سفن الدعم البحري  ،اخلا�ص ب�شركة توباز للطاقة واملالحة  .و�سوف حت�سن هذه
ال�صفقة ب�شكل كبري من ال�سيولة النقدية لدى �شركة توباز  ،وحترر الكثري من حقوق امللكية املختزنة  ،وتزيد من
توفر املبالغ النقدية اجلديدة لبناء ر�أ�س املال  ،وذلك من فر�ص النمو امل�ستقبلية � .إن م�ستوى االهتمام والدعم
من جانب بنوكنا التي نتعامل معها حاليا وكذلك من البنوك اجلديدة التي ي�ضمها االحتاد قد كان م�شجع ًا
للغاية  ،كما �أنه ي�ؤكد من جديد تقدير ال�سوق للنموذج التجاري لل�شركة ومنوذج حوكمتها  .كذلك ف�إن مبلغ 125
مليون دوالر �أمريكي تقريب ًا من جملة ال�صفقة البالغة  380مليون دوالر �أمريكي �سوف يتم تخ�صي�صه لل�سفن
التي يتم بنا�ؤها حالي ًا ولال�ستثمار يف ال�سفن اجلديدة  .و�إنطالق ًا من التقدير لال�ستجابة الإيجابية للم�ؤ�س�سات
امل�ستثمرة لهذه املبادرة  ،ف�إن ال�شركة تدر�س مو�ضوع �إ�صدار �سندات قابلة للتحويل وذلك للتعزيز الإ�ضايف
للميزانية العمومية لل�شركة ولتوفري ر�أ�س مال للنمو .

�إعادة التنظيم

ي�ستمر الرئي�س التنفيذي ل�شركة النه�ضة للخدمات يف حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة لإدارة الأعمال التجارية ل�شركة
توباز للطاقة واملالحة وذلك ب�صفته الإ�ضافية كرئي�س تنفيذي �إنتقايل ل�شركة توباز للطاقة واملالحة .وخالل
فرتة عمله ف�إن العمل يجري على �إعادة تنظيم �شركة توباز للطاقة واملالحة وذلك بتفريع ال�شركة ر�سمي ًا �إىل
�شركتني تابعتني ل�شركة النه�ضة للخدمات  ،هما �شركة توباز للطاقة واملالحة و �شركة توباز الهند�سية  .ويجري
العمل على �إعادة الهيكلة املالية والقانونية املنف�صلة لهذه الأعمال التجارية .و�سوف متكًن هذه التغريات من
حتقيق هيكل تنظيمي �أكرث كفاء ًة و�أكرث ا�ستوا ًء  ،مع توزيع �أدوار ومهام الإدارة العليا واملكتب الرئي�سي ب�شكل
مبا�شر يف الأعمال التجارية  ،هذا مع حتقق املراقبة املبا�شرة للأعمال التجارية بوا�سطة املدراء التنفيذين
لل�شركة الأم � ،شركة النه�ضة للخدمات  ،بد ًال عن وا�سطة مكتب رئي�سي و�سيط ومنف�صل ل�شركة توباز � .إن املدراء
التنفيذيني ل�شركة توباز للطاقة واملالحة �سوف يتم توزيعهم على املكاتب الرئي�سية للأعمال التجارية املنف�صلة
املخت�صة بكل منهما .
�إن �إنف�صال الأعمال التجارية �سوف يحقق �أي�ض ًا الو�ضوح فيما يتعلق بالقطاعات التي متار�س فيها ال�شركات
�أعمالها ،حيث �ستكون �شركة توباز للطاقة واملالحة �شركة �صرفة لأ�سطول �سفن الدعم البحري  ،كما �أن توباز
الهند�سية �ستتم هيكلتها يف ق�سمني هما  :توباز لهند�سة املالحة والتي �ستخدم قطاعات الإ�صالح البحري وبناء
ال�سفن  ،وتوباز لهند�سة النفط والغاز  ،والتي �ستعمل يف قطاع خدمات حقول النفط� .إن هذه التمييزات �سوف حتقق
و�ضوح ًا فيما يتعلق بقطاع الأعمال التجارية ومتييز القيمة اخلا�صة بكل �شركة منهما  .كما �أن ذلك بدوره مينح
الكثري من املرونة يف خياراتنا لأي مبادرة لزيادة ر�أ�س املال يف امل�ستقبل  ،مبا يف ذلك الإدراج املحتمل واملنف�صل
لأي �إكتتاب عام مبدئي لكل من ال�شركتني  .كذلك ف�إن هذه التغريات �سوف حتقق تخفي�ض ًا يف تكاليف النفقات
العامة  ،وذلك بتحقيق تخفي�ض �صايف  ،على �أ�سا�س �سنوي  ،يبلغ �أكرث من  2.5مليون دوالر �أمريكي يف النفقات
العامة للمكتب الرئي�سي  ،وتخفي�ض يبلغ �أكرث من  3.8مليون دوالر �أمريكي يف النفقات العامة للأعمال الهند�سية .
لقد بد�أ الرئي�س التنفيذي الإنتقايل ل�شركة توباز عملية �إختيار رئي�س تنفيذي جديد ل�شركة توباز للطاقة
واملالحة ،ويتوقع �أن ي�ؤكد تعيين ًا يف هذا املن�صب  ،وذلك مبوافقة جمل�س الإدارة  ،خالل الربع الرابع .

�أ�ضواء على الربع الثالث 2011

الأخبار
■ النه�ضة للخدمات ت�ضيف �سفينة الدعم البحري « كا�سبيان بروفايدر» �إىل �أ�سطولها وذلك لدعم متطلبات
عقد مع �شركة "بي بي" �أذربيجان تزيد قيمته عن 4ر 15مليون ريال ( 40مليون دوالر �أمريكي).
القوى الب�شرية
■ قامت ال�شركة التابعة ملجموعة خدمات العقود يف �أبوظبي بتوظيف وتدريب  300موظف وذلك لدعم
العقود اجلديدة التي ح�صلت عليها.
ال�سالمة
■ حققت باك (مرافق ال�سكن الدائم للمقاولني) يف مرمول �أول عام من العمليات بدون حوادث م�ضيعة
للوقت.
امل�س�ؤولية الإجتماعية
■ توباز تفوز بجائزة "�أف�ضل مبادرة للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص" وذلك
لدعمها الكبري ملبادرة "املالك الطائر" يف حفل جوائز قمة امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات الثامن
والذي �أقيم يف دبي.

وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،وكما �أفدنا �سابق ًا  ،ف�إنه من املحتمل �أن نحتاج لعمل خم�ص�ص مببلغ  8مليون دوالر نا�شئ
عن الت�أخري يف االكتتاب العام ل�شركة توباز  .و�سوف يتم اتخاذ القرار يف الربع الرابع ب�شكل يتوقف على و�ضع
خطة للموعد املحتمل لالكتتاب العام للأعمال التجارية للمالحة  ،والذي قد نختار �أن ن�ؤجله مرة �أخرى ملا بعد
املرحلة القادمة من مبادرات النمو .

املوا�ضيع اخلا�صة باحلوكمة والإف�صاح

�إن �إ�صدار تقرير ال�شركة للربع الثاين والذي و�صف �سل�سلة من امل�شاكل النا�شئة يف �شركتنا التابعة توباز للطاقة واملالحة
قد �أثار عدد ًا من ردود الأفعال القلقة و�سط الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة  .ولقد حتركنا ملواجهة هذه املخاوف
يف �إجتماع عام مع امل�ستثمرين وحمللي ال�سوق والو�سطاء والأطراف الأخرى ذات امل�صلحة يف ال�شركة مت عقده يف قاعة
�سوق م�سقط للأوراق املالية  ،والذي عقبه م�ؤمتر هاتفي مع الأطراف الدولية ذات امل�صلحة يف ال�شركة .
ويف كال املنا�سبتني قدمنا ت�أكيد ًا ب�أن ال�سبب يف ت�أخري االكتتاب العام املقرتح ل�شركة توباز يف �سوق لندن للأوراق
املالية قد قد كان مبني ًا على الإنكما�ش الآجل يف امل�شاعر ال�سوقية النا�شئة عن التزامن غري العادي للظروف العاملية،
مبا يف ذلك عدم اال�ستقرار االقليمي يف خمتلف �أنحاء العامل العربي  ،والكوارث الطبيعية امل�أ�ساوية يف اليابان
والأزمات املالية يف دول املنطقة الأوروبية  .ولقد �أدى ذلك �إىل تغيري حمدد يف الن�صح املقدم من بنوك اال�ستثمار ب�أن
الوقت مل يعد منا�سب ًا للم�ضي قدم ًا يف االكتتاب العام  .ولقد �أكدنا للأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة ب�أنه ال يوجد
�أي ارتباط مهما كانت طبيعته بني قرار ت�أجيل االكتتاب العام والربوز الالحق ملفاج�آت الت�أثري ال�سلبي يف �شركة توباز .
ولقد �أفدنا الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة �أنه وخالل الربع الثالث  ،ويف �سياق عملية التدقيق ال�سنوي
لل�شركة الذي تقوم به للهيئة العامة ل�سوق املال  ،ف�إننا �سوف نقدم ملدققي الهيئة العامة ل�سوق املال الدليل
املوثق والذي يبني بو�ضوح العوامل اخلا�صة بعملية اتخاذ القرار وت�سل�سل الأحداث وذلك على النحو الدقيق
الذي مت تو�ضيحه يف اجتماعات الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة  .ولقد قمنا بعمل ذلك  ،كما �أننا ن�ؤكد � ،أنه
يف ر�أينا  ،ف�إن ال�شركة قد التزمت ب�شكل كامل مبتطلبات الإف�صاح وموجهات الهيئة العامة ل�سوق املال والقيود
اخلا�صة بعملية االكتتاب العام ل�شركة يف �سوق لندن للأوراق املالية وفق ًا مل�ؤ�شر �إف تي �إ�س �إي والأحكام والأنظمة
املتعلقة بذلك  .وقد �أكدنا للأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة �أنه ال يوجد �أي مو�ضوع يخ�ص االكتتاب العام
كان با�ستطاعتنا �أو كان ينبغي علينا �أن نقوم بالإف�صاح عنه يف �أي وقت مبكر دون �أن نكون قد خالفنا الأنظمة
وعر�ضنا امل�صالح املثلى للم�ساهمني للخطر .
وفيما يتعلق بالإف�صاح عن التغريات يف منا�صب الإدارة العليا يف ال�شركات التابعة � ،أو�ضحنا ب�أن قرارنا قد
كان ملتزم ًا مبوجهات ال�سوق اخلا�صة بالإف�صاح  ،والتي تتطلب فقط الإعالن عن التغيري يف من�صب الرئي�س
التنفيذي ل�شركة النه�ضة للخدمات � .إال �أننا قد اتبعنا �سيا�ستنا وممار�ستنا اخلا�صة بالإف�صاح عن التغريات
يف الإدارة العليا يف التقارير الربعية الالحقة  .ولقد عربت الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة عن وجهة نظر
تفيد ب�أنهم يف�ضلون �أن يروا الإعالن الفوري عن التغريات يف مثل منا�صب الإدارة العليا هذه يف ال�شركات التابعة
الرئي�سية وذلك ا�ستناد ًا �إىل جوهرية هذه املعلومات  .ولقد ا�صغينا �إىل وجهة النظر هذه  ،على الرغم من �أن
قرارنا الأ�صلي قد كان ملتزم ًا بالتوجهات من حيث الناحية الفنية  .لذا ف�إننا قد قمنا بتعديل �سيا�ستنا اخلا�صة
بالإف�صاح وفق ًا لذلك  ،وذلك بالن�سبة للتغريات امل�ستقبلية يف ال�شركات التابعة اجلوهرية .
يف االجتماع العام يف قاعة �سوق م�سقط للأوراق املالية عربت الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة
عن وجهة نظر تفيد ب�أنهم يعتربون �شركة النه�ضة للخدمات لي�ست فقط �شركة حملية ولكنها �شركة
عمانية متعددة اجلن�سيات  ،وباعتبارها كذلك ف�إنهم يتوقعون من ال�شركة �أن تلتزم ب�أعلى املعايري
الدولية للحوكمة والإف�صاح  .ولقد التزمنا ب�أن نكون يف م�ستوى هذا الطلب  .ولقد قمنا بذلك يف
�إف�صاحنا عن اخلروقات املعينة مليثاق ال�سلوك املهني اخلا�ص بال�شركة واملو�صوف يف تقرير ال�شركة
للربع الثاين  .ولقد �أعلنا عن نتائج التحقيق يف ت�صرفات ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين قاموا باالحتيال
على ال�شركة  ،كما قمنا بتقدمي تقرير عن عن اخلروقات النا�شئة من تلك املمار�سة لل�سلطات املعنية
مبا يف ذلك الهيئة العامة ل�سوق املال  .وال ن�ستطيع �أن نعلق �أكرث من ذلك على هذه املوا�ضيع  ،وذلك
حتى تقوم ال�سلطات املعنية بالرد علينا � ،إال �أننا نعتقد ب�أن هنالك تقدير متنامي ل�شفافيتنا ولاللتزام
مبعايري الإف�صاح الدولية حول هذه املوا�ضيع .

نظرة م�ستقبلية

لقد كان عام 2011م عقب ًة ولقد مت تركيز الكثري من الوقت واملوارد املهمة يف ت�صحيح هذه املوا�ضيع التي
واجهتنا � .إن غمو�ض االقت�صاد العاملي ي�شكل م�صدر ًا للقلق لكل ال�شركات � ،إال �أننا ومع خروجنا من عام 2011م
ف�إننا نرى توجهات �إيجابية يف قطاعاتنا التجارية املختارة وذلك يف املناطق اجلغرافية التي نقود فيها ال�سوق .
�إن عام 2011م هو �إنكما�ش م�ؤقت يف �سجل منونا امل�ستدام  .وبالن�سبة للأطراف املعتادة على التذبذبات املو�سمية
يف الأعمال الت�شغيلية ل�شركة النه�ضة للخدمات ،ف�إنهم �سيعرفون ب�أن الربع الرابع هو الأقوى من حيث الأداء
املايل يف �سنتنا املالية  .ونعتقد ب�أن النتائج الت�شغيلية للربع الرابع من عام 2011م  ،وبا�ستثناء املخ�ص�صات
اال�ستثنائية التي قمنا بو�صفها � ،سوف تبني بكل و�ضوح ب�أن ال�شركة �سوف تعود مرة �أخرى �إىل م�سار النجاح ،
والذي تتوقعه الأطراف ذات امل�صلحة يف ال�شركة .
يف تاريخ  18نوفمرب �سوف نحتفل بالعيد الوطني الواحد والأربعني املجيد وذلك منذ �أن توىل �صاحب اجلاللة
ال�سلطان بن قابو�س املعظم  ،حفظه اهلل  ،مقاليد احلكم يف البالد  .ويعترب ذلك منا�سب ًة جلرد منجزات
وتطورات الأمة العمانية خالل هذا العهد � .إن �شركة النه�ضة للخدمات �ش م ع ع نف�سها تعترب طف ًال وليد ًا لنه�ضة
عمان  .ويف هذه الفرتة من تقدم وجناح عمان غري امل�سبوق  ،ف�إن �شركة النه�ضة للخدمات قد منت وازدهرت
لت�صبح �شركة خدمات دولية .ويطيب لنا �أن نبعث ل�صاحب اجلاللة ولل�شعب العماين ب�أحر التهاين و�أجمل
الأمنيات يف هذه املنا�سبة اخلا�صة .

الت�أثريات ال�سلبية املحتملة ذات الت�أثري ال�سلبي غري املتكررة والتي ت�ؤثر
على الأداء يف عام 2011م

يف تقرير الربع الثاين �أفدنا ب�أن ال�شركة تتعامل مع عدد من املوا�ضيع يف الأعمال التجارية ل�شركة توباز والتي
�ست�ؤدي ملخ�ص�ص مايل �سلبي غري متكرر  .ولقد �أفدنا ب�أن هذا املخ�ص�ص �سوف يكون يف حدود �أقل �أو �أكرث
من  30مليون دوالر �أمريكي  .ولقد مت �إحراز الكثري من التقدم يف مواجهة هذه امل�سائل � ،إال �أننا م�ستمرون يف
االحتفاظ بهذا الرقم  ،باعتباره الت�أثري املتوقع  .وننوي �أن نقوم ر�سمي ًا ب�إغالق هذه املوا�ضيع خالل الربع الرابع
و�سوف نقوم بعمل خم�ص�صات متحفظة تبلغ  30مليون دوالر تقريب ًا ا�ستناد ًا على النتائج املتحققة وو�ضع كل
م�س�ألة يف نهاية العام .

قائمة املركز املايل املوحدة (غري مدققة)
كما يف � 30سبتمرب 2011م
2011/9/30م 2010/9/30م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
الأ�صول غري املتداولة
360.053
ممتلكات و�آالت ومعدات
432.519
34.089
الأ�صول غري امللمو�سة
38.744
�أ�صول �أخرى غري متداولة
2.595
2.374
396.737
473.637

الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض لأجل وعقود �إيجار با�ستثناء اال�ستحقاقات
مبالغ دائنة غري متداولة ومقبو�ضة مقدم ًا
�صايف الأ�صول
ر�أ�س املال واالحتياطات
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
االحتياطي القانوين
�أرباح حمتجزة
احتياطات �أخرى
حقوق الأقلية
جمموع حقوق امل�ساهمني

163.103
162.563

127.624
119.869

260.597
17.501
278.098
196.079

203.496
16.019
219.515
184.977

28.209
()1.704
19.496
10.577
116.055
()1.913
170.720
25.359
196.079

28.209
()1.704
19.496
10.440
105.865
()171
162.135
22.842
184.977

�سـمري ج .فان�سي
رئيــ�س جمل�س الإدارة
�إن جميع مراجع بيانات رئي�س جمل�س الإدارة للربع ال�سنوي الثاين والثالث والرابع تعود لل�سنة املالية � ،2011إال �إذا
مت حتديد غري ذلك.

قائمة الدخــل املوحدة (غري مدققة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2011م
2011/9/30م 2010/9/30م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
187.319
205.969
الإيرادات
()132.642( )157.096
م�صروفات الت�شغيل
()22.148( )23.053
م�صروفات �إدارية
32.529
25.820
ربح الت�شغيل

�صايف تكاليف التمويل
�إطفاء الأ�صول غري امللمو�سة
الربح قبل �ضريبة الدخل

()1.846
()13.142
()14
10.818

ـ
()7.485
()10
25.034

�ضريبة الدخل
�صايف ربح ال�سنة

()5.565
5.253

()4.186
20.848

خم�ص�ص لإلغاء تعاقد*

�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
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* مت �إجراء هذا املخ�ص�ص للخ�سائر ال�صافية املتعلقة ب�إلغاء تعاقد من قبل عميل يف
عمليات ال�شركة اخلا�صة ببناء ال�سفن .
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