
 

 
 

 

 م2021من عام  للربع الثالثتقرير رئيس مجلس اإلدارة  

 

 

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

 م. 2021سبتمبر   30المنتهية في 

 

وتحسن أسعار ضد الفيروس  التطعيم  برنامج  و  19اإلجراءات المتخذة في السيطرة على جائحة كوفيد    ساهمست

 رد في النشاط االقتصادي. النفط في حدوث تحسن بطيء ولكن مط  

 

  ا الشركة عمل فيهتتنوع القطاعات الحيوية التي  كذلك  و  شركتنا  قدمهاتطبيعة الخدمات والحلول التي  كما ساهمت  

تبنتها الشركة  الفعالة  ةستجابالافي   في السلوك غير  السوق والت    ات التي ضربت ضطرابالاالتعامل مع    في  التي 

اء الجائحةاالجتماعي   . جر 

 

ورغم ذلك نجحت الشركة في تحقيق أرباح  انخفاض اإليرادات وارتفاع التكاليف    تأثيرات الجائحة فيب  شعرناوقد  

 .الشركة من التحسن في أداء نتوقع مزيدا  فإننا  التشغيل، أنشطة مع زيادة و. خالل هذه الفترة

 

 األداء المالي:

 

 البيانات المالية الموحدة

 مليون دوالر أمريكي  مليون لاير عماني 

  الربع الثالث

 م 2021

 الربع الثالث 

 م 2020

  الربع الثالث

 م 2021

 الربع الثالث 

 م 2020

  207.8 210.4  80.0 81.0 اإليرادات 

األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 واالستهالك واإلهالك
17.6  16.2  45.7 42.1  

  27.3  30.9 10.5 11.9 ح التشغيلاربأ

  18.4 21.6  7.1 8.3 صافي األرباح بعد الضرائب 

 14.3 16.9 5.5 6.5 صافي األرباح بعد حقوق األقلية

 

 :إعصار شاهين

 

لمساعدة إخواننا وأخواتنا و  هب  المواطنين الذين  و  وتقديرنا لكافة الجهات الحكوميةنود التعبير عن خالص شكرنا  

ألوا لم يالذين  الشركة  في    ؤنا الموظفونزمال  كركما نود أيضا  أن نخص  بالشالمتضررين من إعصار شاهين.  

المؤونة سواء  كان ذلك خالل وتوزيع  جهود إزالة مخلفات اإلعصار  المساعدة في  جهدا  في سبيل تقديم الدعم و

 . للخدمات  النهضة القيم التي تقوم عليهايمثلون فهم . فترة عملهم أو كمتطوعين

 

تأثير كبير لإلعصار على أصول الشركة أو أي تأثير مادي  أي عن عدم وجود وفي ذات السياق، يسرنا اإلفصاح  

 على األداء.
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 الربع الثالث:فترة 

 

ال  .  الشركة  مرافقأنحاء  كافة  مقاهي التجزئة في  لقد تم إعادة افتتاح   المشاريع في حقول النفط كما أن أعداد عم 

 المدارس والكليات. تم أيضا  إعادة افتتاح و . الجائحةأنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل في ارتفاع رغم والغاز 

 

عودة القطاع الصحي إلى والذي يصادف  مديد لعقود وزارة الصحة لمدة عام  تفترة على  حصلت الشركة   هذا وقد 

 .الصحية المعتادة بعد بوادر النحسار الجائحةخدمات تقديم ال

 

مع إعادة   جاءت   تيوالهذا العام،  طرحها للتناقص خالل  نجحت الشركة في االحتفاظ بالعقود الدورية التي أعيد  و

 في اآلونة األخيرة. الراهن المتغير  الوضع  حقائقلتتوافق مع تسعير العقود وإعادة معايرتها 

 

موقع تهيئة  المتعلقة ب  األعمال األولية  مرحلة  في  الشركة التابعة، النهضة ساجر للحلول البيئية ش م م،  شرعت كما  

علما  بأن مرحلة  في منطقة امتياز شركة تنمية نفط عمان.  لـ )بيئة(    خدمات النفايات تقديم  مشروع  ل  المردم التابع

وشركات   ةخدمات محلي  بالعمل والتعاون مع شركات ستقوم الشركة  حيث    جمع النفايات ستبدأ خالل العام القادم

 .واإلشراف عليها وتوجيهها صغيرة ومتوسطة

 

تستضيفها  للكريكت التي    كأس العالمنافسات تصفيات  لبطولة مالتموين  التغذية وتقديم خدمات  نالت النهضة شرف  و

 . لمرة األولى في تاريخهاالسلطنة ل

 

البالغ عددهم  الشركة موظفيلتطعيم كافة  السلطنة على مستوى  برنامجا  بنجاح  نفذت الشركة وفي سياق منفصل، 

 ٪. 96أكثر من وقد بلغت نسبة الموظفين الذين تم تطعيمهم . 19 ضد فيروس كوفيد وعائالتهم مجانا    8,800

 

 : إرساء عقد شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

 

، م  ع  م   وس للخدمات الصناعية ش ؤ طاالسنوات لشركة    3مدته    جديدا    منحت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء عقدا  

كافة عداد ذكي في    400,000  أكثر من  % للنهضة. ويشمل نطاق األعمال تركيب 100وهي شركة مملوكة بنسبة  

 مليون دوالر أمريكي(.  24.2مليون لاير عماني )  9.3لمحافظة مسقط، وقد بلغت قيمة العقد  الثالث  مناطقال

 

 إنه:   حيث من مع االستراتيجية المستقبلية للنهضة مشروع الهذا  يتوافق

 

  تها وسرع   تهاوكفاءألعمال  ل  ةالذاتي  ةإدخال أنظمة التشغيل اآلليوتطبيق الحلول المبتكرة    سيساهم في تعزيز •

 . تهاودق

مثل شركائنا   من شركات تقنية دولية كبيرة ونقل المعرفة دولية في مجال التقنية خبرة هذا المشروع  سيتطلب  •

 . شركة تاتا للطاقة

سيقومون بتنفيذ هذا المشروع بكامله بعد خضوعهم للتدريب وصقل والذين    عمانيا    134سيساهم في توظيف   •

 المهارات الالزمة. 

تعزيز   • في  مع    المتينةعالقتنا  سيساهم  و الحالية  مهم  عميل  لتوزيع    استراتيجيوشريك  مسقط  شركة  مثل 

 الكهرباء.

 

التقدم التقني المستقبلي للشركة بشكل  سعي النهضة الحثيث نحو    خالل  مهمة أخرى مشابهة  عالقات كما ستنشأ  

 .في مجال توفير خدمات إدارة المرافق المتكاملة خاص وللسلطنة بشكل عام
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 : قرية النهضة بالدقم

 

( ويرجع ذلك من الطاقة االستيعابية  ٪64)   12,000أقل بقليل من  قرية النهضة بالدقم  تزال نسبة اإلشغال في  ما  

والتي تم تعليقها بسبب   لمشاريعالمتعلقة بالألعمال األولية    المطلوبة  لة اإلضافيةاالعمانضمام  إلى التأخير في    جزئيا  

 .جوا  ارتفاع تكلفة السفر 

 

للمقاولين فيها   بشكل أساسي على مدى السرعة التي يمكن  م2021للربع األخير من عام  بالنسبة  تعتمد التوقعات  

 . م2022حتى عام   ا  في هذا الشأنكبير راكا  قد ال نشهد ح  ولمشاريع. تحتاجه اعامل إضافي  6,000أكثر من  ضم

 

في تطبيق الحد األدنى الواضح للوائح والمعايير اإلخفاق  السبب األكثر خطورة النخفاض مستويات اإلشغال هو  أما  

واصل بعض إذ ت. (8وكذلك شركة )أو كيو  المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقمالتي أقرتها العمال عاية الخاصة بر

 .والعقوبات للوائح  هاتجاهلمع المعايير سيئة دون معيشية في ظروف الشركات وضع عمالها 

 

 قامت والتي    قرية النهضة بالدقم  فيمن المفترض توقعها  التي كان    االرتفاع  يؤدي إلى الحد من ذروةوهذا الوضع  

 صادقة   نيةباالستثمار فيها ب النهضة وشؤون البالط السلطاني وصندوق تقاعد وزارة الدفاع ومجموعة الخنجي  

 ة. يحكوم مطالب بناء  على 

 

ع مرافق سكنية تتوافق م وشركائها من قبل المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ببناء    للخدمات   تم تكليف النهضةفقد  

ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل   (8و)أو كيو  الحد األدنى من معايير المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  

لضمان الحصول على االستثمار األجنبي المباشر وتمكين  ل  ا  المعايير مطلوبهذا الحد األدنى من    ويعتبرالدولية.  

 التمويل الدولي. 

 

أن   الخاص  كما  للقطاع  المباشر  المحلي  بلغت  االستثمار  قرية   فيالمتمثل    عماني  مليون لاير  100  تهقيمالذي 

 عامل تمكين رئيس لمشروع المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بالكامل.يُعد  النهضة بالدقم

 

بالدقم بعقد حصري تقديرا  لمخاطر  10لمدة    ورغم تمتع قرية النهضة  لتنفيذ هذا األول  در  المبا  ة كونهاسنوات 

فقط على أن تكون   لموظفيهم المباشرينمخيمات سكنية    إقامةح للمقاولين ب اسمولكن في ذات الوقت تم ال  المشروع

ل األدنى  الحد  مع  تماما   متوافقة  السكنية  المخيمات  حددتها  لمعايير  هذه  بالدقم التي  الخاصة  االقتصادية    المنطقة 

 ة فق المؤقتاالمرهذه  إزالة  أيضا  مع ضرورة  ومنظمة العمل الدولية و  الدوليةومؤسسة التمويل    وشركة )أو كيو(

 المشروع. بعد انتهاء 

 

يتم ولم    المقررةالمعايير    توافق معال تسكنية  مخيمات  إلقامة  الموافقة    لألسف منح  تمفقد  الواقع،  أما على أرض  

هذه المخيمات السكنية تم تأجيرها من   سوء من ذلك أن األ، بل وبعد انتهاء المشاريع  ة هذه المخيمات السكنيةإزال

في مخيمات   االقتصادية  خارج المنطقةفي مساكن    هم عمالبوضع  مقاولون آخرون  كما قام  .  الباطن لمقاولين آخرين

 المعايير المحددة.تخالف  الكسارات ومرافق سكنية أخرى

 

ظاهرة المرافق السكنية   للحد منوعمالء المشاريع الرئيسية اإلعراب عن دعمهم  الجهات المعنية  تواصل  هذا و

ممارسات ومرافق سكنية عمالية سيئة  ولكن لألسف مازالت هناك    التي ال تلتزم بالحد األدنى من المعايير المقررة.

 سيئة بحق رعاية العمال. 
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دور في ضخ لمقاولي األعمال الهندسية والتوريد والتشييد  الجديدة    لمرحلة األعمال األوليةيُشار إلى أنه سيكون  

االقتصاد بعد  قطاعات  خالل األشهر المقبلة مع إعادة فتح  في قرية النهضة بالدقم مقيم جديد    3,000ما ال يقل عن  

 المعنية ها الجهات  ومع توافد هذه األعداد من المقيمين إلى قرية النهضة بالدقم والجهود التي تبذل.  انجالء الجائحة

 الراهنة التي تواجه قرية النهضة بالدقم   لتحديات استئصال الممارسات الخاطئة فإننا نتوقع إيجاد حلول لسبيل  في  

 .فيما يتعلق برفع معدل اإلشغال

 

المسلحة بين القوات  العسكرية المشتركة  التمارين  دور مهم في دعم  الجدير بالذكر أن قرية النهضة بالدقم تقوم ب

 . (خنجر عمانالسيما في تمرين )   المسلحة البريطانية قوات الالعمانية و

 

 التابعة لشركة تنمية نفط عمان )المساكن الدائمة للمقاولين(: حقول النفط والغاز  ناطقبم رى النهضةق  

 

فترة  ٪ خالل  86٪ إلى  81من    ارتفعت نسبة اإلشغال في المساكن الدائمة للمقاولين التابعة لشركة تنمية نفط عمان

 الربع الثالث.

 

 : (2.0النهضة مبادرة )

 

 ما نسميه   إطالقعلى  بصدد العمل  أننا  تقرير رئيس مجلس اإلدارة لفترة الربع السابق  في  أوضحت  لقد سبق أن  

مكامن  المبادرة تحسين  هذه  تشمل  إذ  لشركة.  ا  في  للجيل القادموهي مبادرة تهدف إلى وضع نموذج    (2.0النهضة  )

تعجيل لالقدرات تعزيز  كذلكخالفة و الالعمانيين من أجل النمو و ييناد يمن الق الشركة كوادركبار القوة المعيارية ل

 .والنمو المطرد  تحديث الوتنفيذ االستراتيجية  

 

أهم األمور التي سنحرص من  التي تحافظ على البيئة  تغير المناخ واستخدام البدائل    ظاهرة  سيكون التركيز على   كما

 في هذا الشأن   في الماضيله  هي أن كل ما سعينا  المجردة  الحقيقة  و  على مراعاتها في كافة أعمال الشركة مستقبال .

ظة على البيئة جزءا  ال يتجزأ  حتى تكون المحاف  ستقوم الشركة بمضاعفة جهودها. عليه،  للمستقبلكافيا   لن يكون  

( في التقارير 2.0  النهضة )كما ستلتزم الشركة باإلفصاح عن كل مستجد يتعلق بمبادرة  .  من جوهر أعمال الشركة

الخاص   االستدامةتقارير  والتي وردت في  التي تم قياسها مقابل األداء    لألهداف  ةيالرئيس النتائج  بما في ذلك    القادمة

 . بالشركة

 

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

 . (2.0النهضة  مبادرة ) ه األمور ستكون في جوهر. كل هذ القطاعلمساهمين وريادة ل

 

سنقوم باإلعالن الرسمي عنه عندما يتم ذلك  و  دارة المرافق إلشؤون الموظفين ورئيس  لنحن بصدد تعيين رئيس  

 في وسائل اإلعالم.

 

  ي الشركة من خالل مبادرة النهضة للتعلم وهفريق العمل بإلى    عمانيا    خريجا  أحد عشر  انضم  ،  آخروفي سياٍق  

توظيف مواهب شابة جديدة في مناصب قيادية في من أجل    هميصمت  ، تمأشهر  8  ةمد ل  يبرنامج تدريب عبارة عن  

صارمة اختبار  عملية  ل  علما  بأن هؤالء الخريجين األحد عشر من البرنامج التدريبي خضعوا.  الشركة  أقسام  كافة

 . تقدم للبرنامج أكثر من ألف مرشح قبل دخولهم البرنامج وكانوا من بين 
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بالموظفين   الترحيب  عملنا  الجدد  ونود  فريق  حيث  في  مباد المتنامي  )النهضة  رتهدف  قادة إلى  (  2.0ة  تأهيل 

 . المستقبل

 

 نظرة عامة: 

 

  ات ضطرابوإن االعليه الوضع الطبيعي الجديد في عالم ما بعد الجائحة.  قد أدرك ما يمكن أن يكون    يبدو أن الجميع

راهنة  قضايا  ما هي إال  وارتفاع تكاليف الشحن وتضخم تكلفة الغذاء والطاقة    سلسلة التوريد العالميةالتي لحقت ب 

معدل    تحقيقا  نحو  القيام بدور مهم سعي  منا جميعا  يتطلب  تغير المناخ  علما  بأن  طويلة المدى.    تأثيرات لها  لكن  

 كربونية. النبعاثات ال ا صفر من

 

التزامها  حكومة  إن   في  األجلالسلطنة ماضية  المالية متوسطة  بالشفافية    بخطتها  تتسم  قيام  التي  إزاء ضرورة 

األسس  .  الدخلزيادة  فعالية  واالنفاق    بترشيد الحكومة   توفر  المالية  الخطة  هذه  أن  عليها المالية  كما  تقوم  التي 

 ؤسسات. المتعلقة بالمواطن والمجتمع واالقتصاد والتنمية والحوكمة والم  2040األهداف طويلة األجل لرؤية عمان  

 

رحلة حيث نحن في موخالل السنوات األخيرة.  السلطنة  لهذه األسباب، ارتفعت تكلفة ممارسة األعمال التجارية في  

 إعادة التفاوض على شروط العقود الحالية. كذلك وتقديم العروض للمناقصات إعادة على هذه التكاليف أجبرت 

 

مزيد من االستعانة بمصادر خارجية    سعيها نحومن خالل  للحكومة    الخدمات المقدمة  وكفاءة  اليفالتكوسيأتي توفير  

. إن هذا األمر طويلة األجللفترة  متكاملة  المرافق  الإدارة    مثلالقطاع الخاص للقيام باألعمال غير األساسية    من

وضع و   ةالذاتي  ةوأنظمة التشغيل اآلليواالبتكار  التقنية  حافز لالستثمار في  منح  الوقت ومزيد من  تاحة  إمن شأنه  

فرص منح  بما في ذلك المزيد من الوظائف للعمانيين و  المضافة  المحليةالقيمة  تعزز    التيلألهداف  الرئيسية    النتائج

الحكومة مع مضي الكفاءة ورأس المال الخاص الدمج بين عامل  أيضا  كما يتعين للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

 الخصخصة. برنامج امج الشراكة بين القطاعين العام والخاص و نفي بر دما  قُ 
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التحسين المستمر نعمل لسنوات على  كنا  فقد  نافس والمشاركة في كل هذه المجاالت.  للتوتملك النهضة فرصة  هذا  

الخاصة  في الشركة  وهذا  المجتمع  و  ةالبيئب  قيم  من  ما  والحوكمة.  مثاليا   يجعل  والنهضة شريكا   لكافة للحكومة 

بالنسبة وقوم به.  تكل ما  المجتمع في  البيئة ووالحوكمة  غرس قيمها الخاصة بعلى  النهضة  وقد دأبت  عمالئنا الكرام.  

 . التشغيل هو مفتاحالمؤثر لنهضة، فإن االستدامة هي المحرك واالستثمار ل

 

 تحية وتقدير: 

 

العيد الوطني الحادي والخمسين المجيد، يشرفنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب    ةمع إطالل

 موفور أن ينعم على جاللته بنسأل هللا العلي القدير  و   –حفظه هللا ورعاه    –الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم  

 التقدم واالزدهار.  الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الشعب العماني بمزيد من 

 

دفع عجلة اإلصالحات االقتصادية والهيكلية وتوفير بيئة مالئمة لالستثمار في  الحكيمة    ة جاللتهقياد نود اإلشادة بكما  

 .2040التحلي بالثقة والتفاؤل المتمثل في رؤية المحلي والدولي من أجل مستقبل السلطنة مع 

 

 

 

 

 سمير جيمي فانسي 

 رئيس مجلس اإلدارة


