تقرير رئيس مجهس اإلدارة
نهنصف األول 3122و
األفبضً اٌّضبّ٘ ٓ١اٌىشاَ ..
اٌضالَ ػٍ١ىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ ..
ثبٌٕ١بثخ ػٓ ِجٍش اإلداسح فئٔٗ ِٓ ٚاججِّٚ ٟب ٠ششفٕ ٟأْ الذَ ٌىُ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ اٌّشدٍ١خ ٌششوخ إٌٙضخ ٌٍخذِبد
ط َ ع ع ٌفزشح اٌضزخ أشٙش إٌّز١ٙخ ف. َ1322 ٛ١ٔٛ٠ 03 ٟ
٠ٚج٘ ٓ١زا اٌزمش٠ش لصخ إدذ ٜأوثش اٌفزشاد اٌذشجخ ف ٟربس٠خ ششوزٕب ٚ .ف٘ ٟزا اٌزمش٠ش فئٕٔ ٟألذَ رفض١ش ٚاضخ
ٚشفبف ٌٙزٖ اٌّٛاض١غ ٚاٌزذذ٠بد اٌّبثٍخ أِبِٕب  .وزٌه فئٕٔ ٟأصؼٌ ٝزٛض١خ اٌطج١ؼخ اٌّؤلزخ ٌجؼض اٌزأث١شاد اٌّذزٍّخ
ٚاٌّذذدح غ١ش اٌّزىشسح ٚإٌبشئخ ف٘ ٟزٖ اٌفزشح  .وّب إٔٔ ٟاصؼٌ ٟششح اإلجشاءاد اٌذبصّخ اٌزٔ ٟزخز٘ب ٌٍزغٍت ػٍٝ
٘زٖ اٌّؼٛلبد ٚإػبدح اٌششوخ ػٍِ ٝضبس رمذِٙب .
ٚرظً ٔمبط لٛح ششوخ إٌٙضخ ٌٍخذِبد ٚلّٙ١ب صٍّ١خ  ،وّب أٔٗ رٛجذ وً األصجبة اٌز ٟرجؼٍٕب ٚاثم ِٓ ٓ١اٌّضزمجً
أِبِٕب .
األداء انماني

ماليين انرياالث
اننصف األول اننصف األول
3121و
3122و
22738
20138
1937
0332

ماليين اندوالراث األمريكيت
اننصف األول
اننصف األول
3121و
3122و
03633
04439
7732
7831

اإليراداث
األرباح قبم انفىائد وانضرائب
واإلهالك واإلطفاء
4832
4437
2831
2731
ربخ انتشغيم
0334
838
2237
034
انربخ انصافي قبم دقىق األقهيت
ِالدظخ  :اٌشثخ اٌصبفٌٍٕ ٟصف األٚي ِٓ ػبَ ٠ َ1322زضّٓ ِخصص صبف٠ ٟجٍغ  ْٛ١ٍِ 238لاير ٠زؼٍك
ثئٌغبء رؼبلذ ٚرٌه ف ٟػٍّ١بد ثٕبء اٌضفٓ اٌخبصخ ثبٌششوخ ٚ .فِ ٟبسس  َ1322فئْ ٘زا اٌّخصص لذ ثٍغ 131
ٍِ ْٛ١لاير ٚاٌز ٞإٔخفض اٌّ ْ٢جٍغ  ْٛ١ٍِ 238لاير ثٕبءاً ػٍ ٝإٌز١جخ اٌفؼٍ١خ ف. َ1322 ٛ١ٔٛ٠ 03 ٟ
ٌمذ رأثش األداء اٌّبٌ ٟثشىً صٍج ٟثبٌخضبئش ف ٟاألػّبي إٌٙذص١خ ٚاٌزٛظ١ف إٌّخفض غ١ش اٌطج١ؼ ٟألسثؼخ صفٓ
سئ١ض١خ ف ٟاٌشثغ األٚي ِٓ ػبَ  َ1322ف ٟاألػّبي اٌزجبس٠خ ٌٍّالدخ ٚرىبٌ١ف اٌزٛظ١ف اٌّززا٠ذح ٌٍم ٜٛاٌؼبٍِخ فٟ
ِجّٛػخ خذِبد اٌؼمٛد ٚرٌه ثضجت اٌزغ١ش ػٍ ٝإٌطبق اٌم ِٟٛف ٟششٚط رٛظ١ف اٌم ٜٛاٌؼبٍِخ ف ٟػّبْ  .إْ
اٌزأ ث١ش ػٍِ ٝجّٛػخ خذِبد اٌؼمٛد صٛف ٠زُ رخف١ف أثشٖ ِٓ خالي اٌزغ١شاد ف ٟششٚط اٌزؼبلذاد خالي إٌصف
اٌثبٔ ِٓ ٟػبَ  ، . َ1322وّب أْ اٌزذذ٠بد اٌّؤلزخ ف ٟاٌشثغ األٚي اٌخبصخ ثبألػّبي اٌزجبس٠خ ٌٍّالدخ لذ إٔمضذ  .إْ
اٌزذذ٠بد اٌز ٟرٛاجٗ األػّبي إٌٙذص١خ ٌُ رٕز ، ٟٙإال أٔٗ رٛجذ ِؤششاد ػٍِ ٝضزمجً ِزذضٓ ِغ رمذَ اٌضٕخ ٚ .ثّٕ١ب
أْ أداء األسثبح لجً اٌفٛائذ ٚاٌضشائت ٚاإل٘الن ٚاإلطفبء ٚسثخ اٌزشغ ً١لذ ظً فٔ ٟفش ِضزٛاٖ اٌجَ١ذ ٚرذضٓ ، ،
فئٔٗ ٛ٠جذ رأث١ش ِٓ اٌزىبٌ١ف غ١ش اٌّزىشسح ثبٌشىً اٌز ٞأثش ػٍ ٝاٌشثخ اٌصبف. ٟ

مجمىعت انمالدت

مجمىعت انمالدت
اإليراداث
ربخ انتشغيم

ماليين انرياالث
اننصف األول اننصف األول
3121و
3122و
4338
1431
2036
2933

ماليين اندوالراث األمريكيت
اننصف األول اننصف األول
3121و
3122و
23633
24236
0130
4934

إن أداء األعمال التجارٌة للمالحة ٌعتبر إٌجابٌا ً  ،إال أنه ال ٌزال دون المستوى المتوقع لالستثمارات التً قمنا
باستثمارها فً السفن اإلضافٌة  .وٌتحسن هذا األداء عقب التوظٌؾ المنخفض االستثنابً للسفن الربٌسٌة فً الربع
األول  .وٌإكد محللو السوق المستقلٌن بؤن األسعار الٌومٌة وتوظٌؾ السفن ٌسوؾ ٌتحسنان فً النصؾ الثانً من
العام كما أنهما سوؾ ٌظالن قوٌان فً عام 2012م  .وتظل هناك فرصة للنمو اإلضافً فً أسواق الشركة الحالٌة
فً منطقة بحر قزوٌن ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا  ،مع تطوٌر وجود متنامً رابح فً منطقة ؼرب
أفرٌقٌا .
مجموعة الهندسة

مجمىعت انهندست
اإليراداث
ربخ انتشغيم

ماليين انرياالث
اننصف األول اننصف األول
3121و
3122و
0137
0137
2ٚ2
()433

ماليين اندوالراث األمريكيت
اننصف األول اننصف األول
3121و
3122و
9137
9137
139
()2334

لقد تم إعادة هٌكلة األعمال الهندسٌة فً قسمٌن بدالً من األربعة أقسام السابقة  .ولقد تم دمج توباز للتصنٌع المعدنً
واإلنشاء وتوباز لخدمات الصٌانة فً قسم واحد هو هندسة النفط والؽاز  ، .كما تم دمج توباز لإلصالح البحري
وتوباز لبناء السفن فً قسم واحد هو هندسة المالحة  .وٌوجد تركٌز ملح ومتزاٌد على التقدم بشكل تنافسً والفوز
بؤعمال الهندسة  .كما تم الفوز بعدة مشارٌع هندسٌة صؽٌرة ومتوسطة تبلػ فً مجملها  22ملٌون دوالر أمرٌكً ،
بما فً ذلك وقؾ العمل فً (إٌنوك) الذي تبلػ قٌمته  9ملٌون دوالر أمرٌكً والمقرر الحقا ً فً هذا العام  .كذلك فإن
المبٌعات المتوقعة تعتبر جٌدة مع وجود إحتماالت إٌجابٌة لبعض الفرص الكبٌرة والتً من الممكن أن تحسن بشكل
كبٌر المستقبل المتوقع وسجل األعمال التً ٌتم الفوز بها لعام 2012م  .وٌعتبر ذلك مهما ً لوقؾ الخسابر التً تإثر
حالٌا ً على هذه األعمال والتً ارتفعت بشكل كبٌر لمبلػ  3ملٌون دوالر أمرٌكً فً الشهر وذلك قبل أن ٌتم إٌقافها .
مجموعة خدمات العقود

مجمىعت خدماث انعقىد
اإليراداث
ربخ انتشغيم

ماليين انرياالث
اننصف األول اننصف األول
3121و
3122و
0639
4039
132
038

ماليين اندوالراث األمريكيت
اننصف األول اننصف األول
3121و
3122و
9138
22433
2031
939

إن التنامً البطا فً شؽل ؼرؾ منشآت مرافق السكن الجدٌدة فً مناطق حقول النفط فً كل من مرمول وبهجة فً
عمان قد إنتهى اآلن  ،حٌث أن هذه المنشآت قد وصلت أخٌراً للمستوٌات المتوقعة من شؽل الؽرؾ  .وباإلضافة إلى
ذلك فإن الفوز ببعض التعاقدات الجدٌدة واالستثمار فً توسٌع منشآت حقول النفط األخرى سوؾ ٌإدي إلى تحسن
إضافً فً النصؾ األول من العام  .ولقد قامت الشركة باالستثمار بشكل كبٌر فً برنامج تعمٌن متسارع وذلك
بشكل أكبر وأعلى من برنامجها لتطوٌر القوى العاملة المحلٌة  .وفً نفس الوقت فإن الشركة قد قامت بتطبٌق شروط
عمل محسنة للعاملٌن العمانٌٌن  .إن هذه الزٌادات فً التكلفة ٌتم تخفٌؾ أثرها على أساس ٌومً .إن عمالء قطاع
النفط والؽاز ٌسمحون بمطالبات تصل إلى  %80من تكالٌؾ توظٌؾ القوى العاملة الزابدة وإلى  %50من تكالٌؾ
دورة اإلجازات الزابدة  .علٌه فإنه كل زٌادات التكلفة سوؾ ٌتم تخفٌؾ أثرها تدرٌجٌا ً من خالل الجمع بٌن المطالبات
ودورة إعادة التعاقد والتً ٌتم فٌها تعدٌل شروط التعاقدات وفقا ً للظروؾ الواقعٌة السابدة فً السوق .
الكشف عن المشاكل في مجموعة توباز للطاقة والمالحة التابعة
لقد قمنا بالكشؾ عن بعض المسابل الجادة فً مجموعة توباز للطاقة والمالحة  .وتتضمن هذه المسابل األداء المالً
الضعٌؾ  ،خصوصا ً فً األعمال الهندسٌة الخاسرة  ،وعدم اإلفصاح عن بعض المعلومات لمجلس اإلدارة  ،ووجود
دلٌل على خروقات لمٌثاق السلوك المهنً والتً تحركنا سرٌعا ً للتحقٌق فٌها وإٌقافها ،وعدد من المسابل ؼٌر
المتكررة ذات التؤثٌر السلبً والتً تتسبب فً الخسابر المالٌة المإقتة  .ولو لم ٌتم إٌقاؾ هذه المواضٌع فإنها كان من
الممكن أن أن تسبب الضرر لسمعة الشركة وتضعؾ الروح المعنوٌة  .وٌتم معالجة كل مشكلة من هذه المشاكل كما
ٌتم تطبٌق الحلول الخاصة بها .
والخبر الجٌد هو أنه ال ٌزال هنالك قٌمة جوهرٌة ألعمال توباز للطاقة والمالحة تتمثل فً الشركات الرابدة األساسٌة
التً تقود قطاع النفط والؽاز والتً تقوم توباز بخدمتها  ،كما تتمثل فً أصولها الق ٌَمة والقابلة للنمو وعمالبها
ومواقعها السوقٌة الجؽرافٌة االستراتٌجٌة ومواردها البشرٌة .
اإلجراءات العالجية العاجلة التي تم اتخاذها
لقد استقال الربٌس التنفٌذي السابق لشركة توباز لطاقة والمالحة من منصبه بشكل فوري فً  30ماٌو 2011م.
وعلى الرؼم من أنه ال ٌقوم بؤي أعمال مكتبٌة  ،إال أنه ٌظل متاحا ً ألي مرجع ٌتعلق بالمعلومات خالل فترة إشعار
تبلػ ستة أشهر وتنتهً فً  30نوفمبر 2011م  .إن إلتزاماته الخاصة بسرٌة المعلومات تعتبر مستمرة كما أنه ملتزم
بعدم اإللتحاق بؤي أعمال تجارٌة منافسة بشكل مباشر للشركة فً القطاع لفترة ثالثة سنوات فً حالة عدم موافقة
الشركة على ذلك .
ولقد قامت شركة النهضة للخدمات بتولً مهام اإلدارة المباشرة لشركة توباز للطاقة والمالحة  ،خالفا ً لدورها السابق
كشركة قابضة مشرفة  .وسوؾ تحافظ شركة النهضة للخدمات على دورها اإلداري المباشر إلى حٌن أن ٌتم حل
المشاكل وٌتحقٌق االستقرار فً شركة توباز للطاقة والمالحة مرة أخرى تحت قٌادة قطاعٌة متخصصة وموثوقة .
وٌجب علٌنا أن ال نقوم فقط ب حل هذه المواضٌع  ،ولكن ٌجب علٌنا أن نضع التدابٌر الوقابٌة للتؤكد من أن هذه
المشاكل سوؾ لن تحدث مرة أخرى .
وإبتدا ًء من تارٌخ  30ماٌو 2011م فإن الربٌس التنفٌذي لمجموعة النهضة للخدمات  ،الفاضل /استٌفن توماس قد
تولى المسإولٌة المباشرة كربٌس تنفٌذي مرحلً لشركة توباز للطاقة والمالحة  ،باإلضافة لمسإولٌاته الواسعة فً
مجموعة النهضة للخدمات  .ولقد قام بؤداء هذا الدور المرحلً مرة من قبل فً عامً 2006م – 2007م عندما قام
باإلشراؾ على الدمج الناجح لألعمال التجارٌة لشركة بٌو فً شركة توباز للطاقة والمالحة عقب حٌازتها .

لقد سمحنا لشركة توباز للطاقة والمالحة بؤن تنمو استعداداً لألعمال التجارٌة األكبر والتً كانت ستبرز بعد االكتتاب
العام المقترح  .إال أنه ولسوء الحظ فإن نموذج القٌادة الذي تم ترتٌبه قد اعتمد على تراتبٌة تنظٌمٌة وظٌفٌة تقوم على
السٌطرة والتحكم  .ولقد قامت اإلدارة الجدٌدة بالتحرك سرٌعا ً لتؽٌٌر هٌكل الشركة إلٌالء األولوٌة للعمٌل ودفع عملٌة
اتخاذ القرار إلى مكان قرٌب بالقدر الممكن من موقع اتخاذ القراروذلك فً األعمال التجارٌة الطرفٌة قرٌبا ً من العمٌل
 .كذلك فإن هنالك مبادرات سرٌعة فً الطرٌق الستعادة األرباح والتدفق النقدي  .كما أنه ٌتم بذل كل مجهود
للمحافظة على سمعة األعمال التجارٌة أو تعزٌزها .
ومن حٌث التوفٌر فً التكالٌؾ وإعادة الهٌكلة  ،فإنه قد تم قبول استقالة المدٌر المالً لتوباز وربٌس عملٌات توباز
الهندسٌة  .كا تم إعفاء كل قسم الموارد البشرٌة فً المكتب الربٌسً لتوباز  .إن التوفٌر فً المكتب الربٌسً لتوباز
وحده سوؾ ٌبلػ  3ملٌون دوالر أمرٌكً على أساس سنوي  ،كما تم إلؽاء إنفاق سنوي مخطط له بمبلػ  2ملٌون
دوالر أمرٌكً اضافٌة  .باإلضافة إلى ذلك فإن إعادة هٌكلة األعمال الهندسٌة سوؾ تستؽنً عن خدمات أكثر من
 100من العمالة الفابضة  .إن تاثٌر هذا التوفٌر سوؾ ٌتم مالحظتة بالكامل فً عام 2012م بعد استٌعاب تكالٌؾ
فترات اإلشعار وتسرٌح العاملٌن فً عام 2011م  .إن الشركة بكاملها قد أصبحت اآلن أكثر انبساطا ً واستوا ًء مع
استعادة السلطة والفعالٌة للشركة .
كذلك فإن كل العملٌات التشؽٌل ٌة الخاسرة تخضع إما لإلٌقاؾ الفوري أو للرقابة الوثٌقة من أجل تبنً مبادرات سرٌعة
للتحول للربحٌة  .ولقد تم وقؾ شركة دوسان بابكوك المشتركة  ،كما قمنا رسمٌا ً بإبالغ رؼبتنا فً االنسحاب من
العملٌات التشؽٌلٌة لساحة (موبً) للقوارب فً كازاخستان  .إن قابلٌة البقاء المستدامة لبعض األقسام الصؽٌرة
لألعمال التجارٌة تظل مشكوكا ً فٌها  ،إال أن القرار النهابً حول مستقبل هذه األقسام سٌظل معلقا ً حتى ذلك الوقت
الذي ٌتم فٌه الوفاء بالمشارٌع الحالٌة وإكمالها .
لقد قام الربٌس التنفٌذي المرحلً لتوباز بتنفٌذ برنامج موسع من الزٌارات لكل المواقع األمامٌة لألعمال التجارٌة بما
فً ذلك العمالء واألقطار والمكاتب ومواقع العمل وساحات الورش والسفن ومرافق سكن القوى العاملة  .ولقد قام
خالل هذه الزٌارات بالتركٌز على أن ٌكون كل المدراء والقادة فً األعمال التجارٌة على اتصال مباشر بالعمالء
والموظفٌن  ،كما ركز فً أحادٌثه خصوصا ً على الصحة والسالمة والبٌبة والمعاٌٌر األخالقٌة المهنٌة وتفوٌض
الموظفٌن والفوز بالتعاقدات  .ولقد كانت تقارٌره مشجعة للؽاٌة  ،حٌث أفادت بوجود موارد بشرٌة على درجة عالٌة
من المهنٌة فً كل مواقع شركة توباز ٌإدون أعمال ممتازة وٌستجٌبون بشكل إٌجابً لهٌكل تفوٌض الموظفٌن
المستوي  .إن شركة توباز تعود مرة أخرى للقواعد األساسٌة اتساقا ً مع المبادئ التشؽٌلٌة لشركة النهضة للخدمات ،
كما أنها تبذل كل مجهود للتفوق على تطلعات العمالء بشكل ٌتسم بالسالمة والفعالٌة والربحٌة.

المواضيع المحتملة ذات التأثير السلبي غير المتكررة
لقد سبق أن قمنا بعمل مخصص للتؤثٌر الكامل لمبلػ  1,8ملٌون لاير ( 4,7ملٌون دوالر أمرٌكً) الخاص بإلؽاء
تعاقد لبناء السفن  .وباإلضافة إلى ذلك فإن البنود التالٌة قد ٌكون لها تؤثٌر محتمل ؼٌر متكرر فً هذه السنة  ،اعتماداً
على ال نتابج الفعلٌة ونجاح مجهوداتنا فً تخفٌؾ أثر هذه المواضٌع  .وقد ٌصل التؤثٌر إلى مبلػ  30ملٌون دوالر
أمرٌكً  .إال أننا وبالطبع سوؾ نواجه هذه المواضٌع بكل تحدي بؽرض تخفٌؾ أثرها إلى الحد األدنى الممكن .
كذلك فإننا نرؼب فً أن ٌتم حل هذه المواضٌع أو ٌتم إجراء المخصصات لها فً هذه السنة  .وتضم هذه المواضٌع
اآلتً :

إن مطالبات التؤمٌن المتعلقة بالضرر الذي أحدثته العواصؾ والذي أثر على المشارٌع الهندسٌة فً إمارة الفجٌرة ،
تحرز تقدما ً طٌبا ً ومن الممكن أن ٌكون هنالك تؤثٌر طفٌؾ ناتج عن هذه األحداث  .وفً الوقت الحالً فإن العمل
ٌتقدم بشكل طٌب لعودة هذه المشارٌع المتؤثرة إلى مسارها .
وهنالك تكلفة محتملة النسحاب الشركة من مشروع (موبً) الخاسر فً كازاخستان .
إن أعمال اللحام التً تنفذها األعمال الهندسٌة للشركة تتمتع بسمعة عالٌة الجودة  .إال أن هنالك عمٌل ٌقوم بمطالبات
ضد األعمال الهندسٌة تتعلق بؤعمال اختبار اللحام الردٌبة المزعومة من جانبه والتً قام بتنفٌذها مقاول باطن فً
مشروع ربٌسً تم إنهاإه فً العام الماضً  .ولقد قام العمٌل بسحب السند الخاص بحسن األداء الذي تبلػ قٌمته
اإلجمالٌة  1,75ملٌون دوالر أمرٌكً  .ولقد أشار العمٌل إلى أن هذا األمر قد ٌكون خاضعا ً لمطالبات إضافٌة .
ولدٌنا اإلمكانٌة المحتملة لتسوٌة هذا األمر من خالل التقدم بمطالبة مضادة ضد مقاول الباطن  .إال أنه وفً هذه
المرحلة فإنه من ؼٌر المناسب القٌام بتعلٌقات عامة على نتابج محتملة  ،فً حالة أن ذلك سوؾ ٌضعؾ موقفنا .
خروقات لميثاق السلوك المهني
إن شركة النهضة للخدمات ملتزمة بممارسة أعمالها التجارٌة بشكل قانونً ومهنً وفقا ً ألعلى معاٌٌر المثل
واألخالق المهنٌة والمواثٌق األخالقٌة  .كذلك فإن نفس هذا المعٌار العالً متوقعا ً ومطلوبا ً من كل شركات النهضة
للخدمات التابعة وموظفٌها الذٌن ٌعملون فً كل مستوى فً كافة مواقع المجموعة .
وفً أثناء عملٌة إعالن وتطبٌق مٌثاق سلوك مهنً جدٌد فً شركة توباز  ،قامت الشركة بالكشؾ عن مالبسات تشٌر
إلى سوء التصرؾ المالً فً إحدى الشركات التابعة لتوباز بالخارج  .علٌه فقد قامت الشركة فوراً بتعٌٌن مدققٌن
مستقلٌن وأعطتهم تعلٌمات إلجراء تحقٌق فً هذا األمر  .كذلك تم تعٌٌن مستشارٌن قانونٌٌن خارجٌٌن  .ولقد ركز
التحقٌق على استخدام مبلػ نقدي بما ٌقارب  2,9ملٌون دوالر أمرٌكً فً األعمال التجارٌة  ،مدرج بالكامل فً
الحسابات  .كذلك قد تم تعٌٌن مستشارٌن قانونٌٌن خارجٌٌن  .ولقد كشؾ التحقٌق عن دلٌل على التزوٌر وسوء
السلوك األخالقً ونقاط الضعؾ فً التحكم خالل عدد من السنوات  .ولقد تم إٌقاؾ كل الممارسات ؼٌر السلٌمة فوراً
كما أن نقاط الضعؾ فً التحكم قد تمت معالجتها  .كذلك فإن المدٌر المالً للشركة التابعة الخارجٌة المعنٌة قد تم
فصله بشكل عاجل  .وفً ضوء هذه النتابج قامت الشركة بتوسٌع التحقٌق فً كل األعمال التجارٌة لتوباز  .إن
التحقٌق ال ٌزال فً مراحله األولٌة  ،إال أن بعض المسابل المقلقة األخرى قد برزت  .ولدٌنا الرؼبة فً إحالة هذه
المسابل لعناٌة السلطات المعنٌة فً جهات االختصاص القانونً المناسبة كلما كان ذلك ممكنا ً .
ولقد تعلمنا درسا ً من هذا الموضوع  :إن رسالتنا الخاصة بقٌم شركة النهضة للخدمات عن المثل واألخالق المهنٌة لم
ٌتم إٌصالها بالتؤكٌد والوضوح الالزمٌن  .وٌتم تصحٌح ذلك من خالل مٌثاق السلوك المهنً الجدٌد  ،والذي ال ٌسمح
بؤي سوء فهم لسٌاسة األخالق المهنٌة الخاصة بالشركة وال ٌتسامح مع أي خروقات فً المستقبل لمعاٌٌرها العالٌة .

االكتتاب العام لشركة توباز للطاقة والمالحة
فً الربع األول قررت الشركة أن تإجل اإلدراج المقترح لشركتها التابعة بنسبة  ، %100شركة توباز للطاقة
والمالحة  ،وذلك فً سوق لندن لألوراق المالٌة ضمن مإشر إؾ تً إس إي  .وٌعزى ذلك بشكل ربٌسً للمشاعر
السلبٌة السابدة فً السوق والناشبة عن االضطرابات الشعبٌة فً منطقة الشرق األوسط وأحداث الكارثة الطبٌعٌة

المؤساوٌة فً الٌابان ومسابل تقدٌم العون االقتصادي فً مختلؾ اقتصادٌات اإلتحاد األوروبً  .ومنذ ذلك الوقت فإن
األزمات السابدة فً الشرق األوسط  ،خصوصا ً سورٌا ولٌبٌا  ،والسلوك السٌاسا الجرئ فً أزمة عجزالدٌن
المحتملة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،والقلق والمخاوؾ الحقٌقٌة المتعلقة بالتراجع المزدوج للركود االقتصادي
العالمً  ،قد جعلت المشاعر السلبٌة التً أثارها السوق أكثر سوءاً .
إال أنه ومن الواضح اآلن  ،أنه وبؽض النظر عن العوامل الخارجٌة التً قد تإثر على المشاعر  ،فإن المشاكل التً
واجهناها داخلٌا ً فً شركة توباز تحتاج إلى أن ٌتم حلها قبل اي تفكٌر الحق فً عملٌة اإلدراج  .ولقد طلبنا من
المساهمٌن فً الجمعٌة العامة العادٌة السنوٌة التً تم عقدها فً مارس 2011م تفوٌضا ً لمدة سنة لمجلس اإلدارة
التخاذ قرار نهابً بخصوص تسعٌر وموعد االكتتاب العام  .وكما تم قٌده فً محضر الجمعٌة العامة العادٌة السنوٌة
 ،فإننً قد قمت بالتحدٌد بطلب فترة التفوٌض الطوٌلة هذه بسبب الؽموض فً موعد االكتتاب العام الذي تسبب فٌه
السوق  .وفً حالة أن االكتتاب العام لن ٌحدث خالل فترة التفوٌض فإن تكالٌؾ هذه العملٌة البالؽة  8ملٌون دوالر
أمرٌكً سوؾ ٌتم شطبها .
وبسبب هذا التؤخٌر فإننا نجري مناقشات نشطة مع بنوك الشركة الربٌسٌة لخطة إعادة التموٌل وتشٌر المإشرات
األولٌة إلى نتابج إٌجابٌة  .وتهدؾ هذه العملٌة لتحسٌن السٌولة وموعد سداد القروض وتوفٌر تموٌل إضافً للنمو.
إن الهٌكل الجدٌد لشركة توباز ٌخلق حدوداً تنظٌمٌة واضحة بٌن توباز للمالحة وتوباز الهندسٌة باعتبار أن كل
منهما تشكل أعماالً تجارٌة منفصلة ومستقلة  .كذلك فإن مبادارت إعادة التموٌل سوؾ تفصل االرتباطات بٌن هذٌن
الكٌانٌن  .إن ذلك سوؾ ٌعنً ؼالبا ً بؤن الكٌانٌن قد ٌتم إدراجهما بشكل منفصل خالل جداول زمنٌة منفصلة من
االستعداد  .كما أن ذلك أٌضا ً سوؾ ٌزٌل أي لبس فً القطاع بخصوص التقٌٌم  ،حٌث أن توباز للمالحة هً شركة
سفن دعم بحري صرفة  ،كما أن توباز الهندسٌة هً شركة خدمات حقول نفط صرفة مع وجود قدرات لهندسة
المالحة  .ووفقا ً لهذا السٌنارٌو فإنه من المحتمل أن األعمال التجارٌة لتوباز للمالحة قد تكون جاهزة لإلدراج أوالً ،
ؼالبا ً بعد أن ٌكون قد تعزز حجمها بؤي فرصة دمج وحٌازة مناسبة ناشبة .
تح َمل المسؤولية
إن هنالك تحوالً مقلقا ً فً المستقبل المرتقب لشركة توباز  ،وذلك من شركة مزدهرة على وشك اإلدراج فً سوق
لندن لألوراق المالٌة إلى شركة ٌحدق بها من جمٌع الجهات تشكٌلة من المواضٌع السلبٌة الجادة والتً قمت بإٌجازها
فً هذا التقرٌر  .إننا واثقون بؤن هذه النكسة مإقتة  ،كما أن لدٌنا سٌطرة حازمة على هذه المسابل  .كما إننا مقتنعون
بؤن ال حل ٌكمن فً أن تتولى شركة النهضة للخدمات السٌطرة الكاملة على اإلدارة المباشرة للشركة لفترة مرحلٌة .
وعلى الرؼم من ذلك وحتى مع إٌقاؾ تدهور األوضاع ٌ ،جب أن نتعلم الدروس الصعبة والق ٌَمة لهذه الفترة الحرجة
والتؤكد من أنها لن تحدث مرة أخرى .
وفً الحقٌقة فقد كان هنالك قٌمة جوهرٌة حقٌقٌة لألعمال التجارٌة مع وجود نمو متسارع ٌحثه نحو األمام استثمارات
كبٌرة تم تموٌلها من خالل الجمع بٌن تموٌل الشركة األم الراسمالً ودٌن الشركة األم الثانوي والتموٌل البنكً  .إن
التعاقدات التً تم الفوز بها واألصول الجدٌدة (السفن بشكل ربٌسً) التً تم شراإوها وبناإها وتشؽٌلها قد كانت كلها
قصصا ً حقٌقٌة لشركة نامٌة على طرٌق التقدم  .إن حقٌقة أن النمو قد كان أبطؤ مما خطط له وأن العابدات على
االستثمارات قد كانت أقل من مما هو متوقع قد تم تفسٌرها بعٌداً بنسبتها السوأ ركود اقتصادي عالمً فً الذاكرة
المعاشة  .إن هذا الحجاب قد حجب أوجه القصور الراسخة الكابنة فً شركة ؼفلت عن أعمالها التجارٌة نفسها  .إنه
لمن الواضح أن فرٌق اإلدارة السابق فً شركة توباز قد عجز عن إدراك بعض مواضٌع التؤثٌر السلبً الحاسمة
العتقاده بؤن هذه المسابل سوؾ ٌتم حلها من خالل نتابج االكتتاب العام .

نظرة مستقبلية
إن األعمال العالجٌة والتصحٌحٌة والتً ٌتم تنفٌذها فً األعمال التجارٌة لشركة توباز  ،سوؾ تؤخذ حصتها من
الوقت والمجهود  ،إال أننا نتوقع بشكل كلً أن نرى ثمار هذا التركٌز فً األداء التشؽٌلً المتحسن فً النصؾ الثانً
من العام وفً بناء قاعدة ملموسة لسجل التعاقدات التجارٌة لعام 2012م  .إن الظروؾ السوقٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة ،
فً أفضل األحوال  ،ؼامضة  ،إال أننا نظل إٌجابٌٌن حول األسس السوقٌة للقطاع الذي نقوم بؤعمالنا التشؽٌلٌة فٌه .
ً
حكمة وأكثر قو ًة
إننا نكافح خالل فترة حرجة  ،إال أننا قادرون على رإٌة أنفسنا ونحن نخرج من هذه الفترة أكثر
وعلى استعداد الؼتنام الفرص الكامنة فً المستقبل أمامنا  .إننا نعود ألعمالنا التجارٌة بشكل طبٌعً  ،ونحن
مصممون على إعادة توكٌد شهرتنا فً النجاح والنمو والتً تعتبر التقلٌد والسجل القٌاسً المرتبط بشركة النهضة
للخدمات  .ونود أٌضا ً أن نإكد لشركابنا فً البنوك واألطراؾ األخرى ذات المصلحة فً الشركة أن كل المدفوعات
المتفق علٌها والملتزم بها سوؾ تتم فً وقتها  ،كما أننا مستمرون فً االستثمار فً أعمالنا التجارٌة الجوهرٌة  .وفً
النصؾ األول من عام 2011م فإن الشركة قد استثمرت أكثر من  30,7ملٌون لاير ( 80ملٌون دوالر أمرٌكً) .
وعلى الرؼم من أن ذلك ٌعتبر تباطإاً فً خطة االستثمار األصلٌة  ،إال أنه ٌإكد التزامنا باالستثمار من أجل النمو ،
كلما كان ذلك حصٌفا ً .
إن المشاكل تحدث فً األعمال التجارٌة  .ولقد كانت لنا مسٌرة عظٌمة من عشرة سنوات متعاقبة من األرباح القٌاسٌة
 ،أي أربعٌن ربعا ً متوالٌا ً قمنا خاللها بإرشادكم بكل شفافٌة عن تقدمنا وخططنا  ،وكذلك أٌضا ً  ،عن مشاكلنا  .ولقد
كان على هذا التقرٌر نصؾ السنوي أن ٌركز وبشكل صارم على المشاكل الحالٌة أكثر مما ٌركز على التقدم فً
أعمالنا التجارٌة  .وكونوا متؤكدٌن بؤننا مسٌطرون على هذه المشاكل وسوؾ نعود قرٌبا ً إلى مسار التقدم المرتبط
بشكل اعتٌادي بشركة النهضة للخدمات  .وٌجب أن ال ندع هذه الصعوبات المإقتة تعمٌنا عن رإٌة القٌمة الحقٌقٌة
لهذه األعمال التجارٌة  .إن أصول الشركة تبلػ  1,6بلٌون دوالر أمرٌكً  ،كما توجد قٌمة كامنة فً هذه األعمال
التجارٌة  .وسوؾ تنقضً هذه المشاكل وسوؾ تنتصر شركة النهضة للخدمات فً النهاٌة .
ٔٚظً شبوشٌ ٓ٠ذضشح ِٛالٔب صبدت اٌجالٌخ اٌضٍطبْ لبثٛس ثٓ صؼ١ذ اٌّؼظُ ـ دفظٗ هللا ٚسػبٖ ـ ٚاٌز ٞوبْ صخشحً
ِٓ االصزمشاس فٚ ٟطٕٕب ػّبْ ٚف ٟاٌخبسج  .إن استقرار عمان تحت القٌادة الحكٌمة لجاللته تإسس القاعدة لشركة
مثل شركة النهضة للخدمات لتنمو وتزدهر كشركة على المستوى العالمً تتمتع بقدرات تنافسٌة دولٌة .

سـمير جــيمي فانسي
رئيــس مجلس اإلدارة

