
اعزائي امل�ساهمون :

للربع  ل�شركتكم  املدققة  غري  املجتمعة  املالية  النتائج  لكم  اقدم  ان  ي�شرين  االدارة  جمل�س  عن  نيابة 

. )2016 Q1( 2016/املنتهي يف 31/مار�س

ن�شاط ال�شركة :

خالل الربع االول من 2016م حقق ميناء �شاللة منوا ملحوظا يف حجم الب�شائع يف حمطة الب�شاعة 

العامة وحمطة احلاويات مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة .قامت حمطة احلاويات مبناولة 

782.000 حاوية منطية خالل الربع االول من 2016م بزيادة قدرها 

25% عن نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة وهذا يعزى اىل الزيادة 

امل�شتمرة يف االحجام من قبل احد الزبائن الرئي�شيني ، وقد وا�شلت 

االدارة �شعيها لزيادة ح�ش�س اعمال الزبائن احلاليني وت�شعى اإىل 

جذب زبائن جدد . 

وفيما يخ�س االنتاجية حققت حمطة احلاويات تقدما متوا�شال ، فقد �شجلت احلركة على الر�شيف 

95.18 وهذا ميثل تقدما عن نف�س الفرتة من ال�شنة  خالل �شاعة واحدة )BMPH(  رقما قدره 

املن�شرمة وهو 94.32. ان هذا االمر يبني جناح ال�شركة يف الرتكيز على موا�شلة التطوير . 

من  االول  الربع  خالل  العامة  الب�شاعة  من  طن  مليون   3.464 مع  العامة  الب�شاعة  حمطة  تعاملت 

2016م م�شجلة زيادة قدرها 8% مقارنة بالربع 

االول من 2015م ، متثلت ال�شلع الرئي�شية التي 

واجلب�س  اجلريي  احلجر  يف  معها  التعامل  مت 

من  ت�شديرها  يتم  والتي  واال�شمنت  وامليثانول 

هذه  والزالت  املجاورة  اال�شواق  اىل  �شاللة 

الب�شائع هي املحرك الرئي�شي العمال املحطة .

املراجعة املالية :

بلغ �شايف االرباح جمتمعة للربع االول من 2016م مبلغ1.567  مليون ريال عماين وهو اعلى بن�شبة %18 

عن نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة وهو 1.329 مليون ريال عماين .

للربع  4.169 مليون ريال عماين  والفوائد واال�شتهالك مبلغ  ال�شرائب  �شجلت املدخوالت قبل خ�شم 

االول من 2016م حمققة هام�شا قدره 30% مقارنة بـ 3.871 مليون ريال عماين )31%( خالل نف�س 

الفرتة من ال�شنة املن�شرمة .

اما  املن�شرمة  ال�شنة  من  الفرتة  نف�س  عن   %15 مبقدار  العامة  الب�شائع  حمطة  يف  االيرادات  زادت 

8% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة وقد مت ادراج  ايرادات حمطة احلاويات فزادت بن�شبة 

احجام مناولة الب�شائع العامة يف الر�شيف 31 يف البيانات املالية ملحطة احلاويات كما هو حا�شل ال�شنة 

املن�شرمة ب�شبب حتويل هذا الر�شيف كاحدى ت�شهيالت حمطة احلاويات . 

وتكاليف  وال�شيانة  اال�شالح  وتكاليف  العاملة  القوة  كلفة  على  املبا�شرة  الت�شغيلية  التكاليف  ت�شتمل 

الطاقة والتكاليف البحرية ، وقد ازدادت بن�شبة %11 مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة ب�شبب 

الزيادة ال�شنوية احلا�شلة يف املرتبات والتكاليف ذات العالقة وزيادة تكاليف الطاقة واالجور اال�شافية 

الناجمة عن زيادة االحجام واال�شالح وال�شيانة للمعدات القدمية .

انخف�شت  فقد  واملتغرية  الثابتة  واجلبايات  االر�س  ايجار  تكاليف  تت�شمن  والتي  االمتياز  تكاليف  اما 

التغري  ا�شا�شا اىل  ال�شنة املن�شرمة وهذا مرده  الفرتة من  بن�شبة %2 مقارنة مع نف�س  ب�شكل هام�شي 

احلا�شل يف القيمة االبتدائية املبينة يف اتفاقية االمتياز .  

ازدادت التكاليف العامة واالدارية بن�شبة %19 مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة وهذا يعود 

ا�شا�شا اىل الزيادة احلا�شلة يف رفع املرتبات والتكاليف امل�شاحبة لها.

انخف�شت تكاليف التمويل بن�شبة %29 مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة ب�شبب اعادة دفع 

الديون .

من 1/يناير/2015 اىل 

31/مار�س/2015

من 1/يناير/2016 اىل 

31/مار�س/2016

التو�صيف ال�صنة

2015

627

3.215

782

3464

االحجام

حمطة احلاويات )000 حاوية منطية(

حمطة الب�صائع العامة )000 طن(

2.569

12.543

12.563 13.792 االيرادات )000 ريال عماين( 49.508

1.507

1.329

1.844

1.567

االرباح 

الربح ال�صايف قبل ال�صريبة

الربح ال�صايف بعد ال�صريبة

5.639

5.182

10.58

0.007

0.261

11.36

0.009

0.276

الن�صب

هام�ش الربح ال�صايف )%(

العائد على ال�صهم الواحد )ريال عماين(

القيمة الدفرتية لل�صهم )ريال عماين(

10.50

0.029

0.287

تطوير املوظفني :

يويل ميناء �شاللة اهتماما بتطوير املوظفني وزيادة انتاجيتهم كون الرثوة الب�شرية هي العماد الرئي�شي 

لل�شركة ، وبناء عليه فقد مت تدريب وتاهيل  املوظفني على عدد من املحاور التدريبية  كال�شالمة والتقنية 

واالدارة .

الزالت ال�شالمة تعد من اهم االولويات وذلك ل�شمان ان يوا�شل املوظفون اداءهم ويقوموا باداء املهام 

املوكلة اليهم ب�شكل اآمن ، وقد �شاهم رفع الوعي بال�شالمة لدى املوظفني يف ت�شجيع القيام باالجراءات 

الت�شحيحية لكي يقوموا بالعمل ب�شكل اآمن يف بيئة العمل. 

امل�سوؤوليات الإجتماعية :

كجزء من التزامنا املتوا�شل وا�شهامنا يف التنمية امل�شتدامة للمجتمع املحلي الذي نعمل فيه فقد دعمنا 

عددا من املبادرات والربامج املجتمعية لدعم البيئة واال�شر ذات الدخل املحدود وااليتام و�شاهمنا برفع 

الوعي جتاه خماطر املخدرات خالل الربع االول من 2016. 

النظرة امل�شتقبلية :

يعد ميناء �شاللة واحدا من اهم موانىء اعادة ال�شحن يف العامل والزال يقدم خدمة مهمة يف �شل�شلة 

املتعددة  املحورية ل�شاللة  ال�شبكة  لل�شركات لال�شتفادة من  يقدم فر�شا متميزة  العاملية وهو  التوريد 

الرتكيز من�شبا على  وبرا وجوا( ومن مبادرات منطقة �شاللة احلرة والزال  للنقل )بحرا  الو�شائط 

زيادة االحجام وتنويع الزبائن . 

من املتوقع ان ت�شتمر التحديات امام �شناعة ال�شحن عامليا خالل الربع الثاين وب�شبب الطلبيات ال�شابقة 

من  طن  مليون   2.6 ا�شافة  اىل  �شيوؤدي  ذلك  فان  العمل  جمال  تدخل  االن  بدات  والتي  ال�شفن  على 

احلاويات النمطية مع نهاية 2017م ل�شركات النقل، والزالت التوقعات �شلبية فيما يخ�س الطلب وان 

اال�شعار يف انخفا�س م�شتمر ، ميكننا التاكيد ان االندماج وحاالت االفال�س وتقليل التكاليف �شت�شتمر يف 

�شناعة ال�شحن ملا تبقى من 2016م . ان العديد من املوانىء العاملية االخرى تعاين اي�شا وهذا �شيوؤدي 

اىل توقعات منخف�شة و�شلبية ب�شكل غري واقعي يف ر�شوم املناولة الن املعاناة م�شرتكة لدى املوانىء .

 ان ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هو متى �شتنتهي ال�شيولة النقدية لدى �شركات النقل ومتى �شيكون ذلك 

ملمو�شا يف االقت�شاد العاملي ؟  

باعادة  تقوم  الزالت  النقل  �شركات  االن الن  التباطوؤ حلد  ن�شبيا من هذا  مامن  كانت �شاللة يف  لقد 

ال�شحن من اجل زيادة �شبكاتها ، لكننا بحاجة اىل ان نكون م�شتعدين للتعامل مع االحتمالية الكبرية 

جدا  يف ان يكون هناك تاثريات �شلبية على اعمالنا يف جمال اعادة ال�شحن فيما اذا وا�شلت ظروف 

اال�شواق هذا املنحنى التنازيل بحيث �شيكون هناك ب�شاعة اقل العادة �شحنها ، �شيكون علينا حينها 

ان نحافظ على م�شتوياتنا العالية من االنتاجية ور�شومنا املنخف�شة لكي نوا�شل جذب االعمال يف هذه 

البيئة عالية التناف�س .

من  حادة  داخلية  مناف�شة  تواجه  العمانية  التعدين  عمليات  فان  العامة  الب�شائع  حمطة  يخ�س  فيما 

�شركات التعدين العمانية االخرى وهذا ادى اىل �شغط متوا�شل على الر�شوم لكي نبقى مناف�شني عامليا. 

ان خط ال�شكة احلديدية بني ثمريت و�شاللة هو امر �شروري والبد منه لزيادة ال�شرعة والكفاءة يف 

النقل اىل امليناء ويف نف�س الوقت تخفي�س التكاليف على �شركات التعدين لل�شماح لهم بزيادة ربحيتهم 

، ان ت�شغيل رافعات .

رغم ان اعمال اعادة ال�شحن تتطور ب�شكل ايجابي اال ان االجتاه التنازيل العام يف االقت�شادات الزال 

يوؤثر على االحجام ، يف ابريل قامت ادارة اجلمارك ب�شرطة عمان ال�شلطانية واملوؤ�ش�شة العامة للمناطق 

ال�شناعية بجهود بارزة لت�شهيل االعمال املتجهة من �شاللة اىل املزيونة ، ان احدى التحديات الرئي�شية 

اىل  مبا�شرة  تر�شل  بان  للحاويات  لل�شماح  التعديل  بع�س  يتطلب  الذي  )البيان(  اجلمارك  نظام  هي 

املزيونة وحينما يتم ذلك فقد يكون باالمكان الو�شول اىل الطاقة الق�شوى للعمل .

 ان مالكي احلاويات اليمنيني يف�شلون ب�شكل متزايد التعامل مع �شاللة ولذلك علينا الرتكيز على هذه 

النقطة يف الربع الثاين من العام اجلاري .     

واىل  والواردات من  ال�شادرات  ت�شجيع  الداخلية من خالل  املناطف  على  تركيزها  ال�شركة  �شتوا�شل 

كميناء  �شاللة  من  ت�شتفيد  ان  ميكن  اخرى  �شحن  خطوط  ايجاد  على  العمل  �شنوا�شل  كما   ، �شاللة 

حموري ا�شافة اىل البحث عن خدمات اخرى لنقدمها اىل زبائننا احلاليني. كما تركز ال�شركة على 

ال�شركة  و�شتوا�شل  االيرادات  وزيادة  الزبائن  اىل  اكرث  فر�س  لتوفري  امل�شافة  القيمة  خدمات  تطوير 

التزامها باالبقاء على امليناء كا�شتثمار وطني متميز . 

اخلامتة :

نيابة عن جمل�س االدارة وامل�شاهمني يف ال�شركة ، ي�شرين ان ا�شجل هنا خال�س امتناين للمقام ال�شامي 

ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه على نظرته اال�شرتاتيجية 

الثاقبة وقيادته احلكيمة ودعمه امل�شتمر والالحمدود والتي بدونها مل يكن من املمكن للميناء ان يحقق 

املكانة التي و�شل اليها يف م�شايف املوانىء العاملية املتقدمة . 

النقل  ووزارة  وال�شركاء  وامل�شتثمرين  لزبائننا  وامتناين  وتقديري  �شكري  عميق  هنا  ا�شجل  كما 

واالت�شاالت وكافة اع�شاء احلكومة املوقرة . 

والي�شعني هنا اال ان اتوجه باالمتنان لال�شهامات املتميزة للعاملني يف امليناء الذين الزالوا يقومون باداء 

العمل بتميز عال . 

بالنيابة عن جمل�س االدارة

احمد بن نا�شر املحرزي 

رئي�س جملــــــــ�س االدارة

�شركة �شاللة خلدمات املوانىء

09/مايو /2016

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
النتائــج املاليــة املوحـــدة غري املدققــة للفرتة املنتهية  فـــي 31 مار�ش 2016م
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بيان الدخل الشامل الموحد للفترة المنتهية في 31 مارس 2016 

مار�س 2015مار�س 2016مار�س 2016مار�س 2015

 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دوالر

12.563 13.792 الإيرادات35.858 32.662 

)7.226()7.998(تكاليف الت�صغيل املبا�صرة)20.794()18.790(

)1.592()1.701(م�صروفات ت�صغيل اأخرى)4.422()4.139(

)1.895()2.255(م�صروفات اإدارية وعمومية)5.862()4.931(

 56  291 اإيرادات اأخرى 756  146 

______________________________

 1.906  2.129 الربح من الت�شغيل 5.536  4.948 

 )399( )285(تكاليف التمويل )738( )1.038(

________________________________

 1.507  1.844 اأرباح الفرتة قبل ال�شرائب 4.798  3.910 

 )178( )277(�صريبة الدخل  )720( )463(

________________________________

1.329 1.567 اأرباح الفرتة4.078 3.447 

============================

اإيرادات �صاملة اأخرى

اأدوات ال ميكن اإعادة ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة

 -  - اإعادة تقييم املمتلكات واملعدات -  - 

 -  -  -  - 

اأدوات بتم/ميكن اإعادة ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة

 6  - تغري القيمة العادلة للإ�صتثمارات -  15 

 )138( )77(�صايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية )200( )358(

____________________________

)343( )200( )77( )132( 

============================

 )132()77(اإيرادات �صاملة اأخرى للفرتة بعد خ�صم ال�صريبة )200()343(

 1.197  1.490 اإجمايل االإيرادات ال�صاملة للفرتة بعد خ�صم ال�صرائب 3.878  3.105 

الأرباح املن�شوبة اإىل:

 1.330  1.571 م�صاهمي ال�صركة االأم 4.089  3.450 

 )1( )4(حقوق غري ُم�صيطرة    )10( )3(

____________________________

اإجمايل الإيرادات ال�شاملة املن�شوبة اإىل:

 1.198  1.494 م�صاهمي ال�صركة االأم 3.888  3.107 

 )1( )4(حقوق غري ُم�صيطرة    )10( )3(

============================

 0.007  0.009 العائد الأ�شا�شي لل�شهم ) ريال عماين / دولر اأمريكي(  0.02  0.02 

============================

بيان المركز المالي  الموحد  كما في 31 مارس 2016
مار�س 2015مار�س 2016مار�س 2016مار�س 2015

 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دوالر

الأ�شول 
االأ�صول غري املتداولة

 74.853  69.668 املمتلكات واملعدات 181.137  194.619 

 194  181 اأ�صول غري ملمو�صة 470  504 

 6.299  297 ا�صتثمارات متاحة للبيع 772  16.377 

 5.000  15.000 ودائع الآجل 39.000  13.000 

________________________________
 224.501  221.379  85.146  86.346 

________________________________
الأ�شول املتداولة 

 1.424  1.714 املخزون 4.457  3.703 

 8.165  10.929 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى 28.415  21.228 

 3.846  5.000 ودائع ق�صرية االأجل 13.000  10.000 

 11.196  7.865 نقدية و�صبه النقدية  20.449  29.109 

 64.040  66.321  25.508  24.631 

________________________________

 110.977  110.653 جمموع الأ�شول 287.700  288.541 

================================

حقوق امل�شاهمني 
 17.984  17.984 راأ�ش املال  46.758  46.758 

 2.949  2.949 علوة اإ�صدار االأ�صهم 7.666  7.666 

 5.994  5.994 احتياطي قانوين 15.584  15.584 

 )1.569( )823(عجز التحوط )2.140( )4.079(

 99  97 فائ�ش اإعادة التقييم 252  257 

 21.514  23.356 اأرباح حمتجزة 60.730  55.924 

________________________________
 46.971  49.557 حقوق امل�صاهمني املن�صوبة مل�صاهمي ال�صركة االأم  128.851  122.111 

 35  16 حقوق غري ُم�صيطرة    41  91 

________________________________

 47.006  49.573 جمموع حقوق امل�شاهمني  128.892  122.201 

================================

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة
 26.787  17.858 قرو�ش  46.431  69.644 

 7.409  6.517 �صرائب موؤجلة 16.944  19.263 

 2.056  2.352 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 6.115  5.346 

 792  328 االأدوات املالية امل�صتقة 853  2.059 

________________________________

 96.312  70.343  27.055  37.044 

________________________________

اللتزامات املتداولة
 19.393  24.601 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 63.963  50.439 

 6.757  8.929 قرو�ش  23.215  17.569 

 777  495 االأدوات املالية امل�صتقة 1.287  2.020 

 70.028  88.465  34.025  26.927 

 63.971  61.080 جمموع اللتزامات 158.808  166.340 

________________________________

 110.977  110.653 جمموع حقوق امل�شاهمني واللتزامات  287.700  288.541 

================================

 0.261  0.276 �شايف الأ�شول لل�شهم الواحد )ريال عماين/دولر اأمريكي( 0.72  0.68 

================================


