
 

 
 

 

 م 2021األول من عام  نصفلتقرير رئيس مجلس اإلدارة ل

 

 

المنتهية  أشهر    الستة لفترة  لنهضة للخدمات ش م ع ع  المدققة لغير  البيانات المالية    لكم  نيابة عن مجلس اإلدارة، أقدم

 م. 2021يونيو   30في 

 

 األداء المالي:

 

 البيانات المالية الموحدة

 دوالر أمريكي مليون  مليون لاير عماني 

األول   نصفال

 م 2021

األول  النصف 

 م 2020

األول  النصف 

 م 2021

األول  النصف 

 م 2020

  142.3 137.7  54.8 53.0 اإليرادات 

األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك واإلهالك
11.4  11.4  29.6 29.6  

  20.0  19.7  7.7 7.6 ح التشغيلاربأ

  14.0 14.0  5.4 5.4 الضرائب صافي األرباح بعد 

 10.4 10.4 4.0 4.0 صافي األرباح بعد حقوق األقلية

 

ربع    فترة  على األداء فيأثرت الجائحة  على أساس سنوي. ومع ذلك، فقد  عند مقارنة التغير    ا  األداء ثابتلقد كان  
يدل على . وهذا  م2021عام  نصف عام كامل في  فترة  مقارنة ب  م2020النصف األول من عام  خالل  واحد فقط  

 . إلى نشاطها المعتاد   االقتصاد   عودة قطاعات من التحسن مع    مزيدا  نتوقع  و  بشكل عاملنمو  وجود تحسن معتدل في ا

 

 : 19تأثيرات جائحة كوفيد  

 

كما بسبب انخفاض اإليرادات وزيادة التكاليف.  استمرت الشركة في تحقيق أرباح رغم تأثير الجائحة على األداء  

الجائحة  بالشركة    نجحت  تأثيرات  مع  وتعاملها  استجابتها  عمالئحسن  سالمة  على  المحافظة  ا  هوموظفي  هافي 

المستمر والثابت نحو الكفاءة للمحافظة على هوامش األرباح  حفّزت توجهها  واستمرار أعمال العمالء قيد التشغيل و 

 اإليجابية.

 

في الظروف العادية بسبب التي يمكن تحقيقها    رباحتحقيق مستويات اإليرادات واألعدم إمكانية  أن هذا يعني  ورغم  

ودون   الية في الوقت المحدد التزاماتها المبكافة    اإليفاءعلى  أثبتت قدرتها  الشركة  إال أن  ،  التأثيرات السلبية للجائحة

 . بشكل منتظمالتزامها بدفع توزيعات األرباح للمساهمين النمو و من أجل لالستثمارجاهزيتها  كذلكو أي تأخير

 

  مجانا  كوفيد  ضمان تقديم لقاح  شمل كافة أرجاء البالد من أجل  برنامج  شرعت في  الشركة  والجدير بالذكر أن  

 عائالتهم. كذلك أفراد وموظف   8,800البالغ عددهم لجميع الموظفين 

 

  



 
 

2 

 

 :الكتتاب العامطرح النهضة ل على 25الذكرى الـ 

 

في    ست تأس ويصادفم1982عام  الشركة  والعشرين    م2021يونيو  شهر    ،  الخامسة  النهضة طرح  لالذكرى 

الحدث بهذا  ومع احتفالنا  أصبحت النهضة أول شركة عائلية تُدرج أسهمها في بورصة مسقط.  ، فالعاملالكتتاب  

األمر الذي سيمكننا    ،تأثير استثمارات الشركة والخدمات التي تقدمهاالمهم في تاريخ الشركة نود إلقاء الضوء على  

 .للشركة ةالمستقبليالتأثيرات ومن دراسة اإلمكانيات أيضا  

 

 
 

ل التنفيذي  الفاضل/  الرئيس  مسقط،  إدارة  بورصة  مجلس  رئيس  مع  السالمي  هيثم 
ستيفن توماس   للنهضة، الفاضل/  سمير فانسي والرئيس التنفيذيالنهضة، الفاضل/  

 . طرح النهضة لالكتتاب العام في بورصة مسقطعلى   25ـ بالذكرى الاحتفاال  
 

 ات: تأثير االستثمار

 

 مالية مربحة.  عائدات مع تحقيق  إيجابيا   وبيئيا    اجتماعيا   المشاريع التي تحقق تأثيرا   لالستثمار في النهضة  تسعى

 

مليار دوالر أمريكي( في    0.5  أكثر من)  عماني  مليون لاير  200  أكثر من  استثمرت الشركة  على سبيل المثال،

شركة تنمية نفط عمان التابعة لنفط  الحقول  مواقع  للمقاولين في    ةكن الدائماسممشاريع المثل  سلطنة  المشاريع ب 

 مستقلة لما بعد  دراسة  ( قامت بإجراءشلأن شركة )الجدير بالذكر  في قرية النهضة بالدقم.    ات األخرىستثمارواال

هذه   نتائجوجاءت  .  للمقاولين  ةكن الدائماسملل  األولية  مشاريعال  حولشركة تنمية نفط عمان  صالح  التنفيذ ل  مرحلة

 قمنا بإنشائها وذلك على النحو التالي: التي  قرى النهضة الست  المعايير المطبقة في كافةمع  متوافقة   الدراسة

 

االستثمار األجنبي المباشر  الضرورية الستقطاب  منظمة العمل الدولية  معايير  توافق معايير رعاية العمال مع   •

 والتمويل الدولي. 

 العمال القادمين من بيئات فقيرة.بما في ذلك غير الماهرة  الرعاية للعمالة والسالمة والصحة  •

 نظام االقتصاد الكلي.تطبيق بتكاليف معقولة من خالل عالية معايير   •

 وإدارة أفضل للنفايات. خدماتواستهالك أقل للالمحافظة على البيئة   •

 المناقصات.عقود   للشركات المتنافسة علىتكاليف الفي المعايير وتكافؤ  •

 سهولة التواصل مع العائلة. وطعام مغذي مع ومرافق ترفيهية  ةنمط حياة صحيب صحية مرافق  •

 .للنساءتوفير مرافق آمنة و نائية المواقع الللعمل في  العمانييناستقطاب الموظفين  •
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في  االستثمار  تيح  ي • األجل  زيادة  اطويل  المضافة  المحلية  للقيمة  وظائف  السلع  لعمانيين  توفير  واستخدام 

 .في السلطنةوتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة  المحليةوالخدمات 

تحسن   .تخفيض فترات انقطاع الموظفين عن العمل بسبب المرض .  أداء السالمة وزيادة اإلنتاجية  في  تحسن •

 استنزاف طاقة الموظفين.  مستوىوانخفاض   النفسية للموظفينالصحة 

رعاية العمال   الدولية في  معاييرال  جّراء تطبيق  سمعة حسنةوالمقاولين والمجتمع    الءوالعماكتساب السلطنة   •

 إلنسان. ل  ةساسياأل وقحق الهي من و

 

ستثمار القطاع نموذج ال  وهو  للشراكة بين القطاعين العام والخاص   ا  حقيقي  قرية النهضة بالدقم مثاال  هذا وتعتبر  

  مثاال   الدائمة للمقاولين التابعة لشركة تنمية نفط عمان مساكنال عد مشاريع تُ كما . ةالعاممن أجل المصلحة الخاص 

التيلل  رائعا   لل تستعين    شركات  خارجية  الطويل.    عمالبمصادر  المدى  على  األساسية  أن  غير  هذه كما 

بتوفير خدمات الخاصة    عقود قصيرة األجلالالمتمثل في  شركتنا    نهج  تتوافق بشكل جيد معالمؤثرة(    االستثمارات )

والمجمعات السكنية والموانئ  الصناعة  قطاع  والقطاع العسكري  إدارة المرافق والخدمات للمستشفيات والمدارس و

حيث تم إنفاق أكثر   أجندة االستدامةب  هذه االستثمارات دعم  تحرص النهضة على    .هاالنفط والغاز وغير وحقول  

 كة.لمسؤولية االجتماعية للشرعلى ان لاير عماني يي مال 5من 

 

 : االقتصادي تأثيرال

 

دى الشركة  المصلحة لأصحاب  كافة  ل  االقتصادية   عايةوالر  حياةالتحسين جودة    المؤثرة في  هذه المشاريع تساهم  

 . تقدم شركتنا خدماتها لهاومساهمين وموظفين ومقدمي الخدمات والموردين والمجتمعات التي    وزبائن  ءعمال  من

إحداث   شأنه  من  من  اقتصادي  تأثير  وهذا  أكثر  على  قيمة   ميتقد ووعائالتهم    بالشركة  موظف  8,800إيجابي 

والمؤسسات المساهمة   صناديق التقاعد ولمساهم    4,000  الذين يبلغ عددهم حوالي  الشركة من األفراد   مساهميل

 . األخرى

 

المؤسسات للمجتمع و  االلتزام بتقديم دعمهاوعلى االلتزام بدفع كافة الضرائب المستحقة عليها  النهضة  كما تحرص  

بالخطة االقتصادية متوسطة والتزامها  لحكومة  ا  التي تنتهجها  الماليةالحصافة    وتُقدر النهضة.  المعنيةة  يالحكوم

تطبيق سرعة  في    شركتنا، نجحت  بزيادة مصادر الدخل وتقليل اإلنفاقالحكومة  ضرورة قيام  ومع إدراك  المدى.  

 .زيادة تكاليف الخدمات العامة واستيعاب   ضريبة القيمة المضافة

 

هذا االستثمار ليس  ولالستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  والنهضة على أهبة االستعداد  

في استثمار رأس المال في الفرص التي   المشاركةمن خالل  حيث يمكننا االستثمار  ،  مساكنمقصورا  على قطاع ال

  ي الحكوممن القطاع  عمالء  كما أن الشركة مستعدة لتلبية رغبة الخدمات إدارة مرافق طويلة األجل.  تقديم  تتطلب  

السيما إن كانت هذه الخدمات المطلوبة خدمات الخاص في االستعانة بمصادر خارجية للخدمات غير األساسية  و

 فرص عمل للعمانيين. ابتكار وإيجاد االستثمار في للشركة تتيح بحيث إدارة مرافق متكاملة طويلة األجل 

 

شراكة تطلب  يإدارة المرافق المتكاملة  االستعانة بمصادر خارجية لخدمات  ف:  مباشرة لهذا األمرمنطقية  هناك نتيجة  

من أجل لطرفين القيام بدورهما  وينبغي لالشراكة بين القطاعين العام والخاص.  وبرنامج مبادرات    ةالشرك  بين

ألعمال التجارية لتنفيذ امة  ئإلى االقتصادات والفرص األكثر مالتتدفق  ال  وم األ  سؤورفضمان أقصى فائدة متبادلة.  

أن يحالف النجاح يمكن  أمثلة في االقتصادات األخرى،  اتضح من  كما  والمدى.  طويلة  رؤية  واالستقرار    ريوتوف

الفشل   العام  أو  القطاعين  بين  الشراكة  ب   األخرى  برامجالوالخاص وبرامج  االستعانة بمصادر خارجية  المتعلقة 

 الطرفين. االلتزام بين  الثقة وحسب مقدار رئيسية للعمال غير ال
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 : قرية النهضة بالدقم

 

قيمته   تبلغ  الذي  بالدقم  النهضة  قرية  مشروع  مثل  المؤثرة  االستثمارات  من    عماني  مليون لاير  100تتطلب 

ة ومشاريع ي الحكوم  الهيئات ووقيام الجهات  الحد األدنى من المعايير  توفير  ضمان    ات المستثمرين ومقدمي الخدم

والتوريد والتشييد   العمالء ومقاولي الهندسية  المعايير  األعمال  الشركات  و   بفرض تطبيق هذه    والمقاولين التزام 

 الفرعيين بها. 

 

إنشاء مدينة ذكية على  السلطنة المتعلقة بلتكون بمثابة عامل تمكين لرؤية  م  النهضة ببناء قرية النهضة بالدققامت  

الذين تشرفت القرية حكومية  أشاد بمشروع القرية كافة الوزراء وممثلي الجهات ال. وقد  للسلطنة  ساحل الشرقيال

يعد نجاح ولمتوسطة.  الشركات الصغيرة واتطوير  القيمة المحلية المضافة ووقد ساهمت القرية في تقديم    يارتهم.زب

 . السلطنةلالستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في  مهما  و عامال  رئيسا  قرية النهضة بالدقم 

 

ساهمت و  عاصفة )هيكا(  خاللللجميع    آمنا    للمن الغذائي ومالذا  الجدير بالذكر أن قرية النهضة بالدقم كانت مركزا   

ال الجائحة  على    ةفظاحمفي  فترة  المنطقة  التقنيات    من خاللسالمة  أحدث  تطبيق صارم لإلجراءات واستخدام 

وتُظهر  .  يقيمون في قرية النهضة بالدقمالدقم  منطقة  نصف القوى العاملة بعلما  بأن  وزارة الصحة.  االحترازية ل

 المتعلقة بالسيطرة على تفشي الجائحة التالي: حصائيات اإل

 

 
 

معايير منظمة العمل الدولية ب  االلتزام  بسبب الجائحة ومنع تفشيها داخل قرية النهضة بالدقم  على    السيطرةتمت  

  كذلك و  (8)أو كيو    ومصفاة الدقمالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  فرضت تطبيقها  رعاية العمال التي  المتعلقة ب

اإلجراءات  التعاون  بسبب   بتطبيق  االلتزام  بفي  وين  االحترازية  بالدقم  النهضة   الهيئةقرية 

)أو   مصفاة الدقموالمنطقة االقتصادية بالدقم ووزارة الصحة و  الحرة والمناطق االقتصادية الخاصة للمناطق العامة

 ( ومقاولي األعمال الهندسية والتوريد والتشييد وميناء الدقم وشركة عمان للحوض الجاف وآخرين. 8كيو  

 

لمعايير التي وضعتها المنطقة االقتصادية باوالمقاولين الشركات بعض التزام المشروع من عدم  ومع ذلك، يعاني

اختارت هذه الشركات والمقاولين غير الملتزمين بتكديس وبدال  من ذلك   (8)أو كيو    مصفاة الدقمالخاصة بالدقم و

كرامة اإلنسان أو الصحة أو ل  مراعاةفي ظروف سيئة ودون    منازل خاصةوسكنية غير ثابتة  مجمعات  عمالها في  

 الصرف الصحي أو السالمة من الحرائق أو نظافة الطعام أو الرعاية الطبية أو الترفيه.
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ونود التعبير عن بالغ تقديرنا هذه الممارسات الخاطئة.  مكافحة  في رغبتها في  علما  بأن كافة الجهات المعنية تتفق  

العمل  ل العامةوجهود وزارة  الخاصة للمناطق الهيئة  الخاصة    الحرة والمناطق االقتصادية  االقتصادية  والمنطقة 

الجهات الحكومية بالدقم وممثليها واألعمال الهندسية والتوريد والتشييد    ومقاولي  (8)أو كيو    مصفاة الدقمو  بالدقم

جهة حكومية محددة أي ولكن مع األسف ال تتمتع الوالي وشرطة عمان السلطانية وبلدية الدقم. سعادة بما في ذلك 

 .تتعلق بهذه الممارسات الخاطئة  كاملة لتغطية كل موقع أو حالةال ات صالحي الب

 

بالذك لتوفير  الجدير  إنشاؤها  تم  بالدقم  النهضة  قرية  أن  األدنى  ر  أقرتها  لمعايير  لالحد  االقتصادية التي  المنطقة 

لقوى العاملة لرعاية  توفير  على ضمان    أن كافة الجهات المعنية عازمةو  (،8)أو كيو    ومصفاة الدقمالخاصة بالدقم  

والمقاولين المتابعة الحثيثة لبعض الشركات  يتطلب  األمر  هذا  و .  بما يحفظ سالمتهم وكرامتهم  اريع بالدقملمشفي ا

اكتساب ميزة   إلى  هذه تُركت  إذا  و.  البسطاء  العمال  هؤالءأكتاف  على    –حسب ظنهم    –تنافسية  الذين يسعون 

أكدت لنا  ذلك،رغم المخالفين.  هؤالءمن التفاصيل عن  مزيدا  ستتضمن التقارير المستقبلية فإن المسألة دون حل، 

 . المخالفينالمقاولين  هؤالءهات المعنية أنها تبذل كل الجهود الممكنة في سبيل فرض التزام الج

 

 نظرة عامة: 

 

تعتمد هذا وهذا العام.    في مناقصات تم إعادة طرحها  التي    الحاليةنجحت الشركة في االحتفاظ بالعديد من العقود  

عام  بالنسبة  التوقعات   من  الثاني  ثالث    م2021للنصف  على  أساسي  إذ  رئيسةمسائل  بشكل  فتح .  إعادة  تعتمد 

وزارة الصحة المقدمة لخدمات  المناقصات  نتائج  و  ،19قطاعات االقتصاد بشكل كامل على وضع جائحة كوفيد  

الشركة  حيث   السوق  الثابت    هاعن مركزتدافع  يقارب  في  الحيوي   ٪ 100  نسبة   منالذي  القطاع  لهذا   ، بالنسبة 

 التابعة لشركة تنمية نفط عمان.  للمقاولين ةكن الدائماسمالمستويات اإلشغال في قرية النهضة بالدقم وو

 

ارتفع إلى   ،خالل هذا العامو.  مقيم   10,500الدقم إلى  بالنهضة  انخفض معدل اإلشغال في قرية    ،جائحةالبداية    عند 

عند ومن المتوقع تحسن معدل اإلشغال  ٪(.  65)حوالي    12,000  أقل منإلى  الحقا   لكنه تراجع  مقيم    14,500

الجدير   عامل جديد.  6,000حيث تحتاج األعمال التمهيدية للمشاريع القائمة إلى    الدوليةالطيران  استئناف رحالت  

٪  83٪ إلى  79من    قد ارتفعت   لشركة تنمية نفط عمان  المساكن الدائمة للمقاولين التابعة   نسبة إشغالبالذكر، أن  

 .إضافية جديدة ود عق حسب وضع األعمال التمهيدية لمع نهاية العام والتي قد ترتفع أكثر 

 

مشروع خدمات النفايات  في األعمال التمهيدية ل  وقد شرعت الشركةالتوقعات على المدى الطويل إيجابية.  مازالت  

فرص جديدة من خالل استحداث  على  حاليا   الشركة  عمل  وت في منطقة امتياز شركة تنمية نفط عمان.    (بيئةالتابع لـ ) 

شاركنا   ، حيث وإدارة المرافق المتكاملة والشراكة بين القطاعين العام والخاص االستعانة بمصادر خارجية  أعمال  

 فرص تقديملظفر بلمؤهلة سلفا   شركة  ال  .الشركةالعامة التي تقدمها  خدمات  نطاق التوسيع  في مناقصات من أجل  

عاما    20الحصول على مشروع سيستمر لفترة    تترقب الشركة.  في المنطقةحدث مهم  ل  خدمات التغذية والتموين

في   ا  تحويلي ا  تأثيرفي حالة الفوز بهذا المشروع فإنه سيُحدث  وملكيته،   ونقل  هوتشغيل  ه ئبناو   هتصميميشمل أعمال 

 طويلة المدى.  ة الشركةرؤي

 

 : 2.0النهضة 

 

 في  للجيل القادموالذي يهدف إلى وضع نموذج    (2.0النهضة  )على ما نسميه  في الوقت الراهن    نعمل أيضا  كما  

العمانيين من أجل   ييناد ي من الق  الشركة  كوادركبار  القوة المعيارية لمكامن  المبادرة تحسين  هذه  تشمل  إذ  لشركة.  ا

 تحديث.التنفيذ ومن أجل تعجيل استراتيجية الالقدرات تعزيز  كذلكو خالفةالوالنمو 
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ساهم التميز في االبتكار يفي الوقت الحاضر وأن ح ا ربيساهم في تحقيق األالتشغيل في أعمال التميز وقد ثبت أن 

ة نوالرقم  ث حديتلثقافة ال يقتصر ذلك على تحقيق األرباح وحسب، ولكن سيكون  . والفي المستقبلح  ارب ق األيحق في ت

 العائدة  قيمةالورضا الموظفين و  الءوكفاءة العم  زبائنتجربة ال  في  ا  إيجابي  ا  تأثيراالبتكار التي تحافظ على البيئة  و

لتي سنحرص على اطالعكم ( ا 2.0النهضة  مبادرة )  ه األمور ستكون في جوهر. كل هذ القطاعلمساهمين وريادة  ل

 .بأي مستجدات حولها مستقبال  

 

 تحية وتقدير: 

 

جاللة السلطان هيثم حضرة صاحب اللموالنا  والوالء  يسرنا في هذا المقام أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان  

المعظم   قيادته    –حفظه هللا ورعاه    –بن طارق  والهيكلية في  الحكيمة  على  دفع عجلة اإلصالحات االقتصادية 

التحلي بالثقة والتفاؤل المتمثل في رؤية وتوفير بيئة مالئمة لالستثمار المحلي والدولي من أجل مستقبل السلطنة مع  

2040. 

 

 

 سمير جيمي فانسي 

 مجلس اإلدارةرئيس  


