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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 ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م .
ويبني هذا التقرير ق�صة �إحدى �أكرث الفرتات احلرجة يف تاريخ �شركتنا  .ويف هذا التقرير ف�إنني
�أقدم تف�سري وا�ضح و�شفاف لهذه املوا�ضيع والتحديات املاثلة �أمامنا  .كذلك ف�إنني �أ�سعى لتو�ضيح
الطبيعة امل�ؤقتة لبع�ض الت�أثريات املحتملة واملحددة غري املتكررة والنا�شئة يف هذه الفرتة  .كما �أنني
�أ�سعى ل�شرح الإجراءات احلا�سمة التي نتخذها للتغلب على هذه املعوقات و�إعادة ال�شركة على م�سار
تقدمها .
وتظل نقاط قوة �شركة النه�ضة للخدمات وقيمها �سليمة  ،كما �أنه توجد كل الأ�سباب التي جتعلنا
واثقني من امل�ستقبل �أمامنا .
الأداء املايل
ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2010م
2010م
2011م
2011م
306.0
117.8
الإيرادات
344.9
132.8
77.1
29.7
78.2
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب 30.1
والإهالك والإطفاء
48.1
18.5
ربح الت�شغيل
44.7
17.2
30.4
11.7
الربح ال�صايف قبل حقوق الأقلية
8.8
3.4
مالحظة  :الربح ال�صايف للن�صف الأول من عام 2011م يث�ضمن خم�ص�ص �صايف يبلغ  1,8مليون ريال يتعلق ب�إلغاء تعاقد وذلك
يف عمليات بناء ال�سفن اخلا�صة بال�شركة  .ويف مار�س 2011م ف�إن هذا املخ�ص�ص قد بلغ  2,2مليون ريال والذي �إنخف�ض الآن
ملبلغ  1,8مليون ريال بنا ًء على النتيجة الفعلية يف  30يونيو 2011م .

لقد ت�أثر الأداء املايل ب�شكل �سلبي باخل�سائر يف الأعمال الهند�سية والتوظيف املنخف�ض غري الطبيعي
لأربعة �سفن رئي�سية يف الربع الأول من عام 2011م يف الأعمال التجارية للمالحة وتكاليف التوظيف
املتزايدة للقوى العاملة يف جمموعة خدمات العقود وذلك ب�سبب التغري على النطاق القومي يف �شروط
توظيف القوى العاملة يف عمان � .إن الت�أثري على جمموعة خدمات العقود �سوف يتم تخفيف �أثره من
خالل التغريات يف �شروط التعاقدات خالل الن�صف الثاين من عام 2011م  ، .كما �أن التحديات
امل�ؤقتة يف الربع الأول اخلا�صة بالأعمال التجارية للمالحة قد �إنق�ضت � .إن التحديات التي تواجه
الأعمال الهند�سية مل تنتهي � ،إال �أنه توجد م�ؤ�شرات على م�ستقبل متح�سن مع تقدم ال�سنة  .وبينما
�أن �أداء الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك والإطفاء وربح الت�شغيل قد ظل يف نف�س م�ستواه
اجليَد وحت�سن  ، ،ف�إنه يوجد ت�أثري من التكاليف غري املتكررة بال�شكل الذي �أثر على الربح ال�صايف .
جمموعة املالحة
جمموعة املالحة

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت
الن�صف الأول
2011م
54.5
19.0

الن�صف الأول
2010م
40.8
13.6

ماليني الدوالرات
الأمريكية
الن�صف الأول الن�صف الأول
2010م
2011م
106.0
141.6
35.3
49.4

�إن �أداء الأعمال التجارية للمالحة يعترب �إيجابي ًا � ،إال �أنه ال يزال دون امل�ستوى املتوقع لال�ستثمارات
التي قمنا با�ستثمارها يف ال�سفن الإ�ضافية  .ويتح�سن هذا الأداء عقب التوظيف املنخف�ض اال�ستثنائي
لل�سفن الرئي�سية يف الربع الأول  .وي�ؤكد حمللو ال�سوق امل�ستقلني ب�أن الأ�سعار اليومية وتوظيف ال�سفن
ي�سوف يتح�سنان يف الن�صف الثاين من العام كما �أنهما �سوف يظالن قويان يف عام 2012م  .وتظل
هناك فر�صة للنمو الإ�ضايف يف �أ�سواق ال�شركة احلالية يف منطقة بحر قزوين ومنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا  ،مع تطوير وجود متنامي رابح يف منطقة غرب �أفريقيا .
جمموعة الهند�سة
جمموعة الهند�سة

الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الدوالرات
ماليني الرياالت
الأمريكية
الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول الن�صف الأول
2010م
2010م
2011م
2011م
92.7
35.7
92.7
35.7
2.9
1.1
()10.4
()4.0

لقد مت �إعادة هيكلة الأعمال الهند�سية يف ق�سمني بد ًال من الأربعة �أق�سام ال�سابقة  .ولقد مت دمج
توباز للت�صنيع املعدين والإن�شاء وتوباز خلدمات ال�صيانة يف ق�سم واحد هو هند�سة النفط والغاز،
كما مت دمج توباز للإ�صالح البحري وتوباز لبناء ال�سفن يف ق�سم واحد هو هند�سة املالحة  .ويوجد
تركيز ملح ومتزايد على التقدم ب�شكل تناف�سي والفوز ب�أعمال الهند�سة  .كما مت الفوز بعدة م�شاريع
هند�سية �صغرية ومتو�سطة تبلغ يف جمملها  22مليون دوالر �أمريكي  ،مبا يف ذلك وقف العمل يف
(�إينوك) الذي تبلغ قيمته  9مليون دوالر �أمريكي واملقرر الحق ًا يف هذا العام  .كذلك ف�إن املبيعات
املتوقعة تعترب جيدة مع وجود �إحتماالت �إيجابية لبع�ض الفر�ص الكبرية والتي من املمكن �أن حت�سن
ب�شكل كبري امل�ستقبل املتوقع و�سجل الأعمال التي يتم الفوز بها لعام 2012م  .ويعترب ذلك مهم ًا لوقف
اخل�سائر التي ت�ؤثر حالي ًا على هذه الأعمال والتي ارتفعت ب�شكل كبري ملبلغ  3مليون دوالر �أمريكي يف
ال�شهر وذلك قبل �أن يتم �إيقافها .
جمموعة خدمات العقود
جمموعة خدمات
العقود
الإيرادات
ربح الت�شغيل

ماليني الرياالت
الن�صف الأول
2011م
43.9
3.8

الن�صف الأول
2010م
36.9
5.1

ماليني الدوالرات
الأمريكية
الن�صف الأول الن�صف الأول
2010م
2011م
95.8
114.0
13.2
9.9

�إن التنامي البطئ يف �شغل غرف من�ش�آت مرافق ال�سكن اجلديدة يف مناطق حقول النفط يف كل من
مرمول وبهجة يف عمان قد �إنتهى الآن  ،حيث �أن هذه املن�ش�آت قد و�صلت �أخري ًا للم�ستويات املتوقعة
من �شغل الغرف  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الفوز ببع�ض التعاقدات اجلديدة واال�ستثمار يف تو�سيع
من�ش�آت حقول النفط الأخرى �سوف ي�ؤدي �إىل حت�سن �إ�ضايف يف الن�صف الأول من العام  .ولقد قامت
ال�شركة باال�ستثمار ب�شكل كبري يف برنامج تعمني مت�سارع وذلك ب�شكل �أكرب و�أعلى من برناجمها
لتطوير القوى العاملة املحلية  .ويف نف�س الوقت ف�إن ال�شركة قد قامت بتطبيق �شروط عمل حم�سنة
للعاملني العمانيني � .إن هذه الزيادات يف التكلفة يتم تخفيف �أثرها على �أ�سا�س يومي� .إن عمالء قطاع
النفط والغاز ي�سمحون مبطالبات ت�صل �إىل  %80من تكاليف توظيف القوى العاملة الزائدة و�إىل %50
من تكاليف دورة الإجازات الزائدة  .عليه ف�إنه كل زيادات التكلفة �سوف يتم تخفيف �أثرها تدريجي ًا
من خالل اجلمع بني املطالبات ودورة �إعادة التعاقد والتي يتم فيها تعديل �شروط التعاقدات وفق ًا
للظروف الواقعية ال�سائدة يف ال�سوق .
الك�شف عن امل�شاكل يف جمموعة توباز للطاقة واملالحة التابعة
لقد قمنا بالك�شف عن بع�ض امل�سائل اجلادة يف جمموعة توباز للطاقة واملالحة  .وتت�ضمن هذه
امل�سائل الأداء املايل ال�ضعيف  ،خ�صو�ص ًا يف الأعمال الهند�سية اخلا�سرة ،وعدم الإف�صاح عن بع�ض
املعلومات ملجل�س الإدارة  ،ووجود دليل على خروقات مليثاق ال�سلوك املهني والتي حتركنا �سريع ًا
للتحقيق فيها و�إيقافها ،وعدد من امل�سائل غري املتكررة ذات الت�أثري ال�سلبي والتي تت�سبب يف اخل�سائر
املالية امل�ؤقتة  .ولو مل يتم �إيقاف هذه املوا�ضيع ف�إنها كان من املمكن �أن ت�سبب ال�ضرر ل�سمعة ال�شركة
وت�ضعف الروح املعنوية  .ويتم معاجلة كل م�شكلة من هذه امل�شاكل كما يتم تطبيق احللول اخلا�صة
بها .
واخلرب اجليد هو �أنه ال يزال هنالك قيمة جوهرية لأعمال توباز للطاقة واملالحة تتمثل يف ال�شركات
الرائدة الأ�سا�سية التي تقود قطاع النفط والغاز والتي تقوم توباز بخدمتها  ،كما تتمثل يف �أ�صولها
القيَمة والقابلة للنمو وعمالئها ومواقعها ال�سوقية اجلغرافية اال�سرتاتيجية ومواردها الب�شرية .
الإجراءات العالجية العاجلة التي مت اتخاذها
لقد ا�ستقال الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�شركة توباز لطاقة واملالحة من من�صبه ب�شكل فوري يف 30
مايو 2011م .وعلى الرغم من �أنه ال يقوم ب�أي �أعمال مكتبية � ،إال �أنه يظل متاح ًا لأي مرجع يتعلق
باملعلومات خالل فرتة �إ�شعار تبلغ �ستة �أ�شهر وتنتهي يف  30نوفمرب 2011م � .إن �إلتزاماته اخلا�صة
ب�سرية املعلومات تعترب م�ستمرة كما �أنه ملتزم بعدم الإلتحاق ب�أي �أعمال جتارية مناف�سة ب�شكل
مبا�شر لل�شركة يف القطاع لفرتة ثالث �سنوات يف حالة عدم موافقة ال�شركة على ذلك .
ولقد قامت �شركة النه�ضة للخدمات بتويل مهام الإدارة املبا�شرة ل�شركة توباز للطاقة واملالحة ،
خالف ًا لدورها ال�سابق ك�شركة قاب�ضة م�شرفة  .و�سوف حتافظ �شركة النه�ضة للخدمات على دورها
الإداري املبا�شر �إىل حني �أن يتم حل امل�شاكل ويتحقيق اال�ستقرار يف �شركة توباز للطاقة واملالحة مرة
�أخرى حتت قيادة قطاعية متخ�ص�صة وموثوقة  .ويجب علينا �أن ال نقوم فقط بحل هذه املوا�ضيع ،
ولكن يجب علينا �أن ن�ضع التدابري الوقائية للت�أكد من �أن هذه امل�شاكل �سوف لن حتدث مرة �أخرى .
و�إبتدا ًء من تاريخ  30مايو 2011م ف�إن الرئي�س التنفيذي ملجموعة النه�ضة للخدمات  ،الفا�ضل/
ا�ستيفن توما�س قد توىل امل�س�ؤولية املبا�شرة كرئي�س تنفيذي مرحلي ل�شركة توباز للطاقة واملالحة ،

بالإ�ضافة مل�س�ؤولياته الوا�سعة يف جمموعة النه�ضة للخدمات  .ولقد قام ب�أداء هذا الدور املرحلي مرة
من قبل يف عامي 2006م – 2007م عندما قام بالإ�شراف على الدمج الناجح للأعمال التجارية
ل�شركة بيو يف �شركة توباز للطاقة واملالحة عقب حيازتها .
لقد �سمحنا ل�شركة توباز للطاقة واملالحة ب�أن تنمو ا�ستعداد ًا للأعمال التجارية الأكرب والتي كانت
�ستربز بعد االكتتاب العام املقرتح � .إال �أنه ول�سوء احلظ ف�إن منوذج القيادة الذي مت ترتيبه قد اعتمد
على تراتبية تنظيمية وظيفية تقوم على ال�سيطرة والتحكم  .ولقد قامت الإدارة اجلديدة بالتحرك
�سريع ًا لتغيري هيكل ال�شركة لإيالء الأولوية للعميل ودفع عملية اتخاذ القرار �إىل مكان قريب بالقدر
املمكن من موقع اتخاذ القراروذلك يف الأعمال التجارية الطرفية قريب ًا من العميل  .كذلك ف�إن
هنالك مبادرات �سريعة يف الطريق ال�ستعادة الأرباح والتدفق النقدي  .كما �أنه يتم بذل كل جمهود
للمحافظة على �سمعة الأعمال التجارية �أو تعزيزها .
ومن حيث التوفري يف التكاليف و�إعادة الهيكلة  ،ف�إنه قد مت قبول ا�ستقالة املدير املايل لتوباز ورئي�س
عمليات توباز الهند�سية  .كما مت �إعفاء كل ق�سم املوارد الب�شرية يف املكتب الرئي�سي لتوباز � .إن
التوفري يف املكتب الرئي�سي لتوباز وحده �سوف يبلغ  3مليون دوالر �أمريكي على �أ�سا�س �سنوي  ،كما
مت �إلغاء �إنفاق �سنوي خمطط له مببلغ  2مليون دوالر �أمريكي ا�ضافية  .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
�إعادة هيكلة الأعمال الهند�سية �سوف ت�ستغني عن خدمات �أكرث من  100من العمالة الفائ�ضة � .إن
تاثري هذا التوفري �سوف يتم مالحظتة بالكامل يف عام 2012م بعد ا�ستيعاب تكاليف فرتات الإ�شعار
وت�سريح العاملني يف عام 2011م � .إن ال�شركة بكاملها قد �أ�صبحت الآن �أكرث انب�ساط ًا وا�ستوا ًء مع
ا�ستعادة ال�سلطة والفعالية لل�شركة .
كذلك ف�إن كل العمليات الت�شغيلية اخلا�سرة تخ�ضع �إما للإيقاف الفوري �أو للرقابة الوثيقة من
�أجل تبني مبادرات �سريعة للتحول للربحية  .ولقد مت وقف �شركة دو�سان بابكوك امل�شرتكة ،
كما قمنا ر�سمي ًا ب�إبالغ رغبتنا يف االن�سحاب من العمليات الت�شغيلية ل�ساحة (موبي) للقوارب يف
كازاخ�ستان � .إن قابلية البقاء امل�ستدامة لبع�ض الأق�سام ال�صغرية للأعمال التجارية تظل م�شكوك ًا
فيها � ،إال �أن القرار النهائي حول م�ستقبل هذه الأق�سام �سيظل معلق ًا حتى ذلك الوقت الذي يتم فيه
الوفاء بامل�شاريع احلالية و�إكمالها .
لقد قام الرئي�س التنفيذي املرحلي لتوباز بتنفيذ برنامج مو�سع من الزيارات لكل املواقع الأمامية
للأعمال التجارية مبا يف ذلك العمالء والأقطار واملكاتب ومواقع العمل و�ساحات الور�ش وال�سفن
ومرافق �سكن القوى العاملة  .ولقد قام خالل هذه الزيارات بالرتكيز على �أن يكون كل املدراء والقادة
يف الأعمال التجارية على ات�صال مبا�شر بالعمالء واملوظفني  ،كما ركز يف �أحاديثه خ�صو�ص ًا على
ال�صحة وال�سالمة والبيئة واملعايري الأخالقية املهنية وتفوي�ض املوظفني والفوز بالتعاقدات  .ولقد
كانت تقاريره م�شجعة للغاية  ،حيث �أفادت بوجود موارد ب�شرية على درجة عالية من املهنية يف
كل مواقع �شركة توباز ي�ؤدون �أعمال ممتازة وي�ستجيبون ب�شكل �إيجابي لهيكل تفوي�ض املوظفني
امل�ستوي � .إن �شركة توباز تعود مرة �أخرى للقواعد الأ�سا�سية ات�ساق ًا مع املبادئ الت�شغيلية ل�شركة
النه�ضة للخدمات  ،كما �أنها تبذل كل جمهود للتفوق على تطلعات العمالء ب�شكل يت�سم بال�سالمة
والفعالية والربحية.
املوا�ضيع املحتملة ذات الت�أثري ال�سلبي غري املتكررة
لقد �سبق �أن قمنا بعمل خم�ص�ص للت�أثري الكامل ملبلغ  1٫8مليون ريال ( 4٫7مليون دوالر �أمريكي)
اخلا�ص ب�إلغاء تعاقد لبناء ال�سفن  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن البنود التالية قد يكون لها ت�أثري حمتمل
غري متكرر يف هذه ال�سنة  ،اعتماد ًا على النتائج الفعلية وجناح جمهوداتنا يف تخفيف �أثر هذه
املوا�ضيع  .وقد ي�صل الت�أثري �إىل مبلغ  30مليون دوالر �أمريكي � .إال �أننا وبالطبع �سوف نواجه هذه
املوا�ضيع بكل حتدي بغر�ض تخفيف �أثرها �إىل احلد الأدنى املمكن  .كذلك ف�إننا نرغب يف �أن يتم حل
هذه املوا�ضيع �أو يتم �إجراء املخ�ص�صات لها يف هذه ال�سنة  .وت�ضم هذه املوا�ضيع الآتي :
•�إن مطالبات الت�أمني املتعلقة بال�ضرر الذي �أحدثته العوا�صف والذي �أثر على امل�شاريع الهند�سية
يف �إمارة الفجرية  ،حترز تقدم ًا طيب ًا ومن املمكن �أن يكون هنالك ت�أثري طفيف ناجت عن هذه
الأحداث  .ويف الوقت احلايل ف�إن العمل يتقدم ب�شكل طيب لعودة هذه امل�شاريع املت�أثرة �إىل
م�سارها .
•هنالك تكلفة حمتملة الن�سحاب ال�شركة من م�شروع (موبي) اخلا�سر يف كازاخ�ستان .
•�إن �أعمال اللحام التي تنفذها الأعمال الهند�سية لل�شركة تتمتع ب�سمعة عالية اجلودة � .إال �أن
هنالك عميل يقوم مبطالبات �ضد الأعمال الهند�سية تتعلق ب�أعمال اختبار اللحام الرديئة
املزعومة من جانبه والتي قام بتنفيذها مقاول باطن يف م�شروع رئي�سي مت �إنها�ؤه يف العام
املا�ضي  .ولقد قام العميل ب�سحب ال�سند اخلا�ص بح�سن الأداء الذي تبلغ قيمته الإجمالية
 1٫75مليون دوالر �أمريكي  .ولقد �أ�شار العميل �إىل �أن هذا الأمر قد يكون خا�ضع ًا ملطالبات
�إ�ضافية  .ولدينا الإمكانية املحتملة لت�سوية هذا الأمر من خالل التقدم مبطالبة م�ضادة �ضد
مقاول الباطن � .إال �أنه ويف هذه املرحلة ف�إنه من غري املنا�سب القيام بتعليقات عامة على نتائج
حمتملة  ،يف حالة �أن ذلك �سوف ي�ضعف موقفنا .
خروقات مليثاق ال�سلوك املهني
�إن �شركة النه�ضة للخدمات ملتزمة مبمار�سة �أعمالها التجارية ب�شكل قانوين ومهني وفق ًا لأعلى
معايري املثل والأخالق املهنية واملواثيق الأخالقية  .كذلك ف�إن نف�س هذا املعيار العايل متوقع ًا ومطلوب ًا
من كل �شركات النه�ضة للخدمات التابعة وموظفيها الذين يعملون يف كل م�ستوى يف كافة مواقع
املجموعة .
ويف �أثناء عملية �إعالن وتطبيق ميثاق �سلوك مهني جديد يف �شركة توباز  ،قامت ال�شركة بالك�شف
عن مالب�سات ت�شري �إىل �سوء الت�صرف املايل يف �إحدى ال�شركات التابعة لتوباز باخلارج .عليه فقد
قامت ال�شركة فور ًا بتعيني مدققني م�ستقلني و�أعطتهم تعليمات لإجراء حتقيق يف هذا الأمر  .كذلك
مت تعيني م�ست�شارين قانونيني خارجيني  .ولقد ركز التحقيق على ا�ستخدام مبلغ نقدي مبا يقارب
 2٫9مليون دوالر �أمريكي يف الأعمال التجارية  ،مدرج بالكامل يف احل�سابات  .كذلك قد مت تعيني
م�ست�شارين قانونيني خارجيني  .ولقد ك�شف التحقيق عن دليل على التزوير و�سوء ال�سلوك الأخالقي
ونقاط ال�ضعف يف التحكم خالل عدد من ال�سنوات  .ولقد مت �إيقاف كل املمار�سات غري ال�سليمة
فور ًا كما �أن نقاط ال�ضعف يف التحكم قد متت معاجلتها  .كذلك ف�إن املدير املايل لل�شركة التابعة
اخلارجية املعنية قد مت ف�صله ب�شكل عاجل  .ويف �ضوء هذه النتائج قامت ال�شركة بتو�سيع التحقيق
يف كل الأعمال التجارية لتوباز � .إن التحقيق ال يزال يف مراحله الأولية � ،إال �أن بع�ض امل�سائل املقلقة
الأخرى قد برزت  .ولدينا الرغبة يف �إحالة هذه امل�سائل لعناية ال�سلطات املعنية يف جهات االخت�صا�ص
القانوين املنا�سبة كلما كان ذلك ممكن ًا .
ولقد تعلمنا در�س ًا من هذا املو�ضوع � :إن ر�سالتنا اخلا�صة بقيم �شركة النه�ضة للخدمات عن املثل
والأخالق املهنية مل يتم �إي�صالها بالت�أكيد والو�ضوح الالزمني  .ويتم ت�صحيح ذلك من خالل ميثاق
ال�سلوك املهني اجلديد  ،والذي ال ي�سمح ب�أي �سوء فهم ل�سيا�سة الأخالق املهنية اخلا�صة بال�شركة وال
يت�سامح مع �أي خروقات يف امل�ستقبل ملعايريها العالية .
االكتتاب العام ل�شركة توباز للطاقة واملالحة
يف الربع الأول قررت ال�شركة �أن ت�ؤجل الإدراج املقرتح ل�شركتها التابعة بن�سبة � ، %100شركة توباز
للطاقة واملالحة  ،وذلك يف �سوق لندن للأوراق املالية �ضمن م�ؤ�شر �إف تي �إ�س �إي  .ويعزى ذلك ب�شكل
رئي�سي للم�شاعر ال�سلبية ال�سائدة يف ال�سوق والنا�شئة عن اال�ضطرابات ال�شعبية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أحداث الكارثة الطبيعية امل�أ�ساوية يف اليابان وم�سائل تقدمي العون االقت�صادي يف خمتلف
اقت�صاديات الإحتاد الأوروبي  .ومنذ ذلك الوقت ف�إن الأزمات ال�سائدة يف ال�شرق الأو�سط  ،خ�صو�ص ًا
�سوريا وليبيا  ،وال�سلوك ال�سيا�سي اجلريء يف �أزمة عجزالدين املحتملة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،
والقلق واملخاوف احلقيقية املتعلقة بالرتاجع املزدوج للركود االقت�صادي العاملي  ،قد جعلت امل�شاعر
ال�سلبية التي �أثارها ال�سوق �أكرث �سوء ًا .
�إال �أنه ومن الوا�ضح الآن � ،أنه وبغ�ض النظر عن العوامل اخلارجية التي قد ت�ؤثر على امل�شاعر  ،ف�إن
امل�شاكل التي واجهناها داخلي ًا يف �شركة توباز حتتاج �إىل �أن يتم حلها قبل اي تفكري الحق يف عملية

الأ�صول غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
الأ�صول غري امللمو�سة
�أ�صول غري متداولة �أخرى

قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  30يونيو 2011م
2011/6/30م 2010/6/30م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت

الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
االلتزامات غري املتداولة
قرو�ض لأجل وعقود �إيجار با�ستثناء اال�ستحقاقات
ذمم جتارية دائنة ومقدمات غري متداولة
�صايف الأ�صول
ر�أ�س املال واالحتياطات
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
عالوة �إ�صدار الأ�سهم
احتياطي قانوين
�أرباح حمتجزة
�إحتياطات �أخرى
حقوق الأقلية
جمموع حقوق امللكية

412.817
38.878
2.182
453.877
155.212
138.999

324.525
34.019
2.595
361.139
112.654
105.467

257.224
17.791
275.015
195.075

175.060
17.345
192.405
175.921

28.209
()1.704
19.496
10.577
114.909
()1.036
170.451
24.624
195.075

28.209
()1.704
19.496
10.440
98.139
()80
154.500
21.421
175.921

ا�ستعرا�ض �أحداث الن�صف الأول 2011م

الأخبار
■ فازت توباز للمالحة – �إحدى �شركات النه�ضة للخدمات بعقود جديد ة لل�سفن طويل املدى بقيمة 5ر 61مليون ريال
عماين (  160مليون دوالر �أمريكي ) لعمالء رئي�س�سني يف جمال الغاز والطاقة من بينهم �أرامكو ال�سعودية.
■ قامت جمموعة خدمات العقود يف النه�ضة للخدمات بتوقيع عقد بقيمة 8ر 18مليون ريال عماين ( 49مليون دوالر
�أمريكي ) مع م�ست�شفيات وزارة ال�صحة  ،كما حازت على عقود �أخرى يف �سلطنة عمان والإمارات العربية املتحدة.
املوظفون
■ تبذل جمموعة خدمات العقود جهود ًا كبرية يف تعزيز التعمني حيث ارتفع عدد املوظفني العمانيني العاملني لديها �إىل
ما يزيد عن  2050موظفاً.
امل�س�ؤولية االجتماعية
■ قامت وزارة ال�صحة بتكرمي النه�ضة للخدمات وذلك تقدير ًا جلهودها يف امل�شاركة بحمالت التربع بالدم على مدى 15
عاماً.
■ فازت النه�ضة للخدمات بجائزة بطل حماية البيئة يف جوائز عمان حلماية البيئة 2011
■ طرح م�شروع الدالفني واحليتان من النه�ضة للخدمات
■ فازت توباز للمالحة � -إحدى �شركات النه�ضة للخدمات بجائزة" �أف�ضل مبادرة للم�س�ؤولية االجتماعية مقدمة من
�شركة يف القطاع اخلا�ص" ويف م�ؤمتر امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات يف دبي.

الإدراج  .ولقد طلبنا من امل�ساهمني يف اجلمعية العامة العادية ال�سنوية التي مت عقدها يف مار�س
2011م تفوي�ض ًا ملدة �سنة ملجل�س الإدارة التخاذ قرار نهائي بخ�صو�ص ت�سعري وموعد االكتتاب
العام  .وكما مت قيده يف حم�ضر اجلمعية العامة العادية ال�سنوية  ،ف�إنني قد قمت بالتحديد بطلب
فرتة التفوي�ض الطويلة هذه ب�سبب الغمو�ض يف موعد االكتتاب العام الذي ت�سبب فيه ال�سوق  .ويف
حالة �أن االكتتاب العام لن يحدث خالل فرتة التفوي�ض ف�إن تكاليف هذه العملية البالغة  8مليون دوالر
�أمريكي �سوف يتم �شطبها .
وب�سبب هذا الت�أخري ف�إننا جنري مناق�شات ن�شطة مع بنوك ال�شركة الرئي�سية خلطة �إعادة التمويل
وت�شري امل�ؤ�شرات الأولية �إىل نتائج �إيجابية  .وتهدف هذه العملية لتح�سني ال�سيولة وموعد �سداد
القرو�ض وتوفري متويل �إ�ضايف للنمو.
�إن الهيكل اجلديد ل�شركة توباز يخلق حدود ًا تنظيمية وا�ضحة بني توباز للمالحة وتوباز الهند�سية
باعتبار �أن كل منهما ت�شكل �أعما ًال جتارية منف�صلة وم�ستقلة  .كذلك ف�إن مبادرات �إعادة التمويل
�سوف تف�صل االرتباطات بني هذين الكيانني � .إن ذلك �سوف يعني غالب ًا ب�أن الكيانني قد يتم
�إدراجهما ب�شكل منف�صل خالل جداول زمنية منف�صلة من اال�ستعداد  .كما �أن ذلك �أي�ض ًا �سوف يزيل
�أي لب�س يف القطاع بخ�صو�ص التقييم  ،حيث �أن توباز للمالحة هي �شركة �سفن دعم بحري �صرفة ،
كما �أن توباز الهند�سية هي �شركة خدمات حقول نفط �صرفة مع وجود قدرات لهند�سة املالحة  .ووفق ًا
لهذا ال�سيناريو ف�إنه من املحتمل �أن الأعمال التجارية لتوباز للمالحة قد تكون جاهزة للإدراج �أو ًال ،
غالب ًا بعد �أن يكون قد تعزز حجمها ب�أي فر�صة دمج وحيازة منا�سبة نا�شئة .
حتمَل امل�س�ؤولية
�إن هنالك حتو ًال مقلق ًا يف امل�ستقبل املرتقب ل�شركة توباز  ،وذلك من �شركة مزدهرة على و�شك
الإدراج يف �سوق لندن للأوراق املالية �إىل �شركة يحدق بها من جميع اجلهات ت�شكيلة من املوا�ضيع
ال�سلبية اجلادة والتي قمت ب�إيجازها يف هذا التقرير � .إننا واثقون ب�أن هذه النك�سة م�ؤقتة  ،كما �أن
لدينا �سيطرة حازمة على هذه امل�سائل  .كما �إننا مقتنعون ب�أن احلل يكمن يف �أن تتوىل �شركة النه�ضة
للخدمات ال�سيطرة الكاملة على الإدارة املبا�شرة لل�شركة لفرتة مرحلية  .وعلى الرغم من ذلك وحتى
مع �إيقاف تدهور الأو�ضاع  ،يجب �أن نتعلم الدرو�س ال�صعبة والقيَمة لهذه الفرتة احلرجة والت�أكد من
�أنها لن حتدث مرة �أخرى .
ويف احلقيقة فقد كان هنالك قيمة جوهرية حقيقية للأعمال التجارية مع وجود منو مت�سارع يحثه
نحو الأمام ا�ستثمارات كبرية مت متويلها من خالل اجلمع بني متويل ال�شركة الأم الرا�سمايل ودين
ال�شركة الأم الثانوي والتمويل البنكي � .إن التعاقدات التي مت الفوز بها والأ�صول اجلديدة (ال�سفن
ب�شكل رئي�سي) التي مت �شرا�ؤها وبنا�ؤها وت�شغيلها قد كانت كلها ق�ص�ص ًا حقيقية ل�شركة نامية على
طريق التقدم � .إن حقيقة �أن النمو قد كان �أبط�أ مما خطط له و�أن العائدات على اال�ستثمارات قد
كانت �أقل من مما هو متوقع قد مت تف�سريها بعيد ًا بن�سبتها ال�سو�أ ركود اقت�صادي عاملي يف الذاكرة
املعا�شة � .إن هذا احلجاب قد حجب �أوجه الق�صور الرا�سخة الكائنة يف �شركة غفلت عن �أعمالها
التجارية نف�سها � .إنه ملن الوا�ضح �أن فريق الإدارة ال�سابق يف �شركة توباز قد عجز عن �إدراك بع�ض
موا�ضيع الت�أثري ال�سلبي احلا�سمة العتقاده ب�أن هذه امل�سائل �سوف يتم حلها من خالل نتائج االكتتاب
العام .
نظرة م�ستقبلية
�إن الأعمال العالجية والت�صحيحية والتي يتم تنفيذها يف الأعمال التجارية ل�شركة توباز ،
�سوف ت�أخذ ح�صتها من الوقت واملجهود � ،إال �أننا نتوقع ب�شكل كلي �أن نرى ثمار هذا الرتكيز يف
الأداء الت�شغيلي املتح�سن يف الن�صف الثاين من العام ويف بناء قاعدة ملمو�سة ل�سجل التعاقدات
التجارية لعام 2012م � .إن الظروف ال�سوقية العاملية والإقليمية  ،يف �أف�ضل الأحوال  ،غام�ضة ،
�إال �أننا نظل �إيجابيني حول الأ�س�س ال�سوقية للقطاع الذي نقوم ب�أعمالنا الت�شغيلية فيه � .إننا نكافح
خالل فرتة حرجة � ،إال �أننا قادرون على ر�ؤية �أنف�سنا ونحن نخرج من هذه الفرتة �أكرث حكم ًة و�أكرث
قو ًة وعلى ا�ستعداد الغتنام الفر�ص الكامنة يف امل�ستقبل �أمامنا � .إننا نعود لأعمالنا التجارية ب�شكل
طبيعي  ،ونحن م�صممون على �إعادة توكيد �شهرتنا يف النجاح والنمو والتي تعترب التقليد وال�سجل
القيا�سي املرتبط ب�شركة النه�ضة للخدمات  .ونود �أي�ض ًا �أن ن�ؤكد ل�شركائنا يف البنوك والأطراف
الأخرى ذات امل�صلحة يف ال�شركة �أن كل املدفوعات املتفق عليها وامللتزم بها �سوف تتم يف وقتها ،
كما �أننا م�ستمرون يف اال�ستثمار يف �أعمالنا التجارية اجلوهرية  .ويف الن�صف الأول من عام 2011م
ف�إن ال�شركة قد ا�ستثمرت �أكرث من  30٫7مليون ريال ( 80مليون دوالر �أمريكي)  .وعلى الرغم من
�أن ذلك يعترب تباط�ؤ ًا يف خطة اال�ستثمار الأ�صلية � ،إال �أنه ي�ؤكد التزامنا باال�ستثمار من �أجل النمو ،
كلما كان ذلك ح�صيف ًا .
�إن امل�شاكل حتدث يف الأعمال التجارية  .ولقد كانت لنا م�سرية عظيمة من ع�شرة �سنوات متعاقبة من
الأرباح القيا�سية � ،أي �أربعني ربع ًا متوالي ًا قمنا خاللها ب�إر�شادكم بكل �شفافية عن تقدمنا وخططنا ،
وكذلك �أي�ض ًا  ،عن م�شاكلنا  .ولقد كان على هذا التقرير ن�صف ال�سنوي �أن يركز وب�شكل �صارم على
امل�شاكل احلالية �أكرث مما يركز على التقدم يف �أعمالنا التجارية  .وكونوا مت�أكدين ب�أننا م�سيطرون
على هذه امل�شاكل و�سوف نعود قريب ًا �إىل م�سار التقدم املرتبط ب�شكل اعتيادي ب�شركة النه�ضة
للخدمات  .ويجب �أن ال ندع هذه ال�صعوبات امل�ؤقتة تعمينا عن ر�ؤية القيمة احلقيقية لهذه الأعمال
التجارية � .إن �أ�صول ال�شركة تبلغ  1٫6بليون دوالر �أمريكي ،كما توجد قيمة كامنة يف هذه الأعمال
التجارية  .و�سوف تنق�ضي هذه امل�شاكل و�سوف تنت�صر �شركة النه�ضة للخدمات يف النهاية .
ونظل �شاكرين حل�ضرة موالنا �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه
والذي كان �صخر ًة من اال�ستقرار يف وطننا عمان ويف اخلارج � .إن ا�ستقرار عمان حتت القيادة
احلكيمة جلاللته ت�ؤ�س�س القاعدة ل�شركة مثل �شركة النه�ضة للخدمات لتنمو وتزدهر ك�شركة على
امل�ستوى العاملي تتمتع بقدرات تناف�سية دولية .

�سـمري ج .فان�سي
رئيــ�س جمل�س الإدارة

قائمة الدخــل املوحدة
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2011م
2011/6/30م 2010/6/30م
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
117.763
132.807
الإيرادات
()85.075( )100.497
م�صروفات الت�شغيل
()14.182( )15.138
م�صروفات �إدارية
18.506
17.172
ربح الت�شغيل
�صايف تكاليف التمويل
�إطفاء الأ�صول غري امللمو�سة
الربح قبل �ضريبة الدخل

()1.846
()8.357
()10
)6.959

ـ
()4.427
()4
14.075

�ضريبة الدخل
�صايف الربح

()3.594
3.365

()2.371
11.704

خم�ص�ص لإلغاء تعاقد*

�صايف ربح ال�سنة املن�سوب �إىل :
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
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باللغةd 7 n
ihtiw
علىedlo
بناءhe
م�ساهمrah
mلiaأيs ot l
تر�سل yb
ت�سلم�eأوtnes
�سوفb lli
w stn
لهذهuocc
الكاملةa e
telpm
oc ehT)1)1
moc.namo-ecwww.renaissance-oman.com
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عليها rيفluse
إطالعlaic
ميكن fاiلnan
بالكاملfo te
املاليةs ete
البياناتlpm
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2.256
1.109

9.788
1.916

3.365

11.704

* هذا املخ�ص�ص قد مت تخ�صي�صه للخ�سارة ال�صافية املتعلقة ب�إلغاء تعاقد من قبل �أحد
العمالء وذلك يف عمليات ال�شركة اخلا�صة ببناء ال�سفن  .وقد كان ر�صيد املخ�ص�ص يف
تاريخ  31مار�س  2011يبلغ � 2,237ألف ريال  ،والذي �إنخف�ض االن ملبلغ � 1,846ألف ريال
بناء ًا على الو�ضع املايل يف تاريخ  30يونيو . 2011
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