
اأعزائي امل�ضاهمني، ي�ضرين نيابة عن اأع�ضاء جمل�س الأدارة ان اعلن النتائج املالية املوحدة غري املدققة 

لل�ضركة للن�ضف الأول من ال�ضنة املنتهي يف 30 يونيو 2017م .

خالل الن�ضف الأول من عام 2017 م حقق ميناء �ضاللة منوا هام�ضيا يف حجوم العمل مبحطة احلاويات 

وانخفا�ضا طفيفا  يف حمطة الب�ضائع العامة مقارنة مع نف�س املدة من ال�ضنة املن�ضرمة.

اأداء ال�شركة:

يف الن�ضف الأول من عام 2017م، ناولت حمطة احلاويات 1.603 مليون حاوية منطية )مايعادل 20 

قدما للوحدة(، وهذا موؤ�ضر زيادة بن�ضبة 1% عن اإنتاجية الفرتة ذاتها من العام املا�ضي ، ويعود ال�ضبب 

بيئة  يف  الكبرية  التحديات  من  الرغم  على  الرئي�ضيني  زبائننا  احد  من  الكبري  الدعم  اىل  ذلك  وراء 

العمل. وقد بذلت الدارة جهدا للو�ضول اىل زيادة يف العمال مع الزبائن احلاليني ا�ضافة اىل حماولت 

حثيثة جلذب زبائن جدد.

�ضجلت حركات  وقد  الر�ضيف.  املطرد يف حركات  املحطة حت�ضنها  وا�ضلت  فقد  النتاجية  ومن حيث 

2017م منوا مقداره 21% عن  الر�ضيف يف ال�ضاعة الواحدة )BMPH( يف الن�ضف الأول من عام 

ال�ضركة  الفائتة. ان هذا المر يعك�س جناح  ال�ضنة 

يف تاكيدها على موا�ضلة التح�ضني يف اعمالها.

 6.785 ناولت  فقد  العامة  الب�ضائع  حمطة  اما 

الأول  الن�ضف  يف  العامة  الب�ضاعة  من  طن  مليون 

من عام 2017 م م�ضجلة انخفا�ضا قدره %5 مقارنة 

الب�ضائع  �ضملت  وقد  2016م.  من  الفرتة  بنف�س 

حجر الكل�س، واجلب�س، وامليثانول، والإ�ضمنت التي 

مت ت�ضديرها اىل الأ�ضواق املجاورة ولزالت ت�ضكل 

املحور الرئي�ضي لعمل املحطة.

النظرة املالية العامة :

نتيجة للتغريات التي طراأت على 

العمانية  ال�ضريبية  القوانني 

بدفع  ال�ضركة  تطالب  والتي 

قدرها  اعلى  موؤجلة  �ضريبة 

1.483 ريال عماين ونظرا ل�ضعف احجام النمو فان نتائج الن�ضف الول من 2017م تظهر انخفا�ضا 

يف الرباح مبقدار 303.000 ريال عماين مقارنة مبا كانت عليه يف الفرتة ذاتها من العام املا�ضي حيث 

بلغت 2.672 مليون ريال عماين.

عماين  ريال  مليون   6.140 وال�ضتهالك  وال�ضرائب  الفوائد  خ�ضم  قبل  املوحدة  املدخولت  �ضجلت 

للن�ضف الأول من عام 2017 م بهام�س قدره 24%، مقارنة ب 7.631 مليون )بهام�س قدره 27%( خالل 

نف�س الفرتة من 2017م.

انخف�ضت ايرادات حمطة الب�ضائع العامة  بن�ضبة 5% مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي. يف حني 

7% مقارنة مع الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. وفيما  اإيرادات حمطة احلاويات انخف�ضت بن�ضبة  ان 

يتعلق باحجام الب�ضائع العامة التي متت مناولتها يف الر�ضيف 31 فقد مت ت�ضمينها يف البيانات املالية 

ملحطة احلاويات، مثلما ح�ضل يف ال�ضنة الفائتة، ب�ضبب حتويل هذا الر�ضيف اىل احد ت�ضهيالت حمطة 

احلاويات. 

تكاليف الت�ضغيل املبا�ضرة املتمثلة بتكاليف القوة العاملة، وتكاليف ال�ضيانة والت�ضليح، وتكاليف الطاقة، 

وتكاليف املالحة البحرية ارتفعت بن�ضبة 3% باملقارنة مع الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. ويعود ذلك 

بال�ضا�س اىل الزيادة ال�ضنوية على املرتبات وغريها من التكاليف امل�ضاحبة ا�ضافة اىل زيادة تكاليف 

الطاقة، و زيادة اعمال ال�ضالح وال�ضيانة للمعدات القدمية. 

كما انخف�ضت التكاليف الدارية والعامة مبقدار 12% مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. وهذا 

يعود ب�ضكل رئي�ضي اإىل اجراءات خف�س التكاليف التي بداأتها الدارة. 

كانت تكاليف التمويل اأقل بن�ضبة 54% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�ضي ب�ضبب اعادة �ضداد الديون.
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تطوير املوظفني:

انطالقا من اليقني باإن املوظفني هم م�ضدر قوة ال�ضركة وجناحها، فاننا يف ميناء �ضاللة م�ضممون 

املوظفني  لتدريب  اإ�ضرتاتيجيًا  منهجًا  ال�ضركة  تنتهج  لذلك  وتعزيزها.  املوظفني  اإنتاجية  تطوير  على 

وتطويرهم يف النواحي التقنية والدارية والتنظيمية وال�ضالمة. 

املوظفون  يوؤدي  اأن  اأجل  من  ق�ضوى  اولوية  وتعطيها  موظفيها  ب�ضالمة  كبريًا  اإهتماما  �ضركتنا  تويل 

ت�ضويب  خطط  تنفيذ  على  �ضجع  قد  ب�ضالمة  الأداء  م�ضتوى  اإرتفاع  اإن  ب�ضالمة.  وواجباتهم  اأعمالهم 

الأخطاء من قبل املوظفني يف مواقع العمل.

الدعم املجتمعي:

خالل  التزمنا  وقد  املجتمع.  من  وا�ضعة  قطاعات  مت�س  التي  اخلريية  املبادرات  بدعم  ال�ضركة  قامت 

الن�ضف الول من 2017م بدعم املبادرات املحلية مع الرتكيز ب�ضكل خا�س على الرتبية وتنمية املجتمع 

والبيئة وال�ضالمة وال�ضحة.

النظرة امل�ستقبلية:

لزال قطاع ال�ضحن ي�ضهد اندماجا مع COSCO كما ان SIPG )جمموعة �ضانغهاي العاملية للموانىء( 

و�ضلت اىل اتفاق ل�ضراء OOCL. كما ان ناقالت احلاويات اليابانية قد اتفقت على ت�ضكيل �ضركة �ضحن 

Ocean Network Express( ONE(. تتحكم �ضركات  ا�ضمها  حاويات متحدة 

النقل الكربى ال 12 ب83% من ا�ضطول احلاويات العاملي. وبالن�ضبة اىل حمطات احلاويات وخ�ضو�ضا 

تلك التي تعمل يف جمال اعادة ال�ضحن، فان هذا يعني حتديا اكرب يف �ضمان التو�ضل اىل عقود مبرونة 

قليلة يف التفاو�س. ان هذا يعني اما خ�ضائر كبرية من جهة اوارباحا كبرية من جهة اخرى فيما يتعلق 

الحجام و�ضتلعب احجام ال�ضترياد والت�ضدير دورا مهما ب�ضكل متزايد و�ضت�ضها خطوط ال�ضحن �ضرطا 

�ضروريا قبل املوافقة على التعاقد مع املوانىء. لزالت النظرة امل�ضتقبلية ل�ضاللة خالل ال�ضنة املالية 

2017 م�ضتقرة على الرغم من ان املعدلت تتعر�س للتحديات ب�ضبب املناف�ضة املتزايدة وا�ضتمرار زيادة 

الطاقة ال�ضتيعابية �ضواء داخل ال�ضلطنة او خارجها دون ان يرافق ذلك زيادة يف الحجام تربر ذلك. 

النخفا�س  ايقاف  ومهمة يف  الرئي�ضيني حا�ضمة  زبائننا  مع  موؤخرا  وقعناها  التي  التفاقية  كانت  لقد 

يف الحجام وقد �ضاهم ذلك يف تعايف احجام احلاويات. مع ذلك فان من املتوقع ان توا�ضل املعدلت 

تعر�ضها ل�ضغوط على املدى البعيد وهذا يتطلب تركيزا كبريا على التكاليف لالبقاء على هام�س الربح.

هما  قا�ضيني  �ضهرين  بعد  2017م  مايو  من  ابتداء  تعافيا  العامة  الب�ضائع  الحجام يف حمطة  �ضهدت 

مار�س وابريل وكان ذلك نتيجة مبا�ضرة لقرار احلكومة بفر�س ر�ضوم جمركية ا�ضافية ور�ضوم ت�ضدير 

ا�ضافية دون ا�ضعار م�ضبق او مناق�ضة المر قبلها. ورغم ان الربع الثالث �ضهد انخفا�ضا غري م�ضبوق 

يف الحجام ب�ضبب انخفا�س الحجام املحملة اىل ال�ضواق الهندية فان الدارة تتوقع ان حتقق احجاما 

ثابتة خالل ال�ضنة املالية 2017م للحيلولة دون اي احداث اخرى غري متوقعة.

ان املبادرة الرامية اىل تنويع الب�ضائع يف حمطة الب�ضائع العامة للحيلولة دون اعتمادها الزائد على 

ب�ضائع معينة قد بداأت تاتي بنتائج جيدة حيث مت توقيع اتفاقيات مع �ضركة �ضاللة للغاز امل�ضال ملناولة 

الغاز امل�ضال يف امليناء كما ان هناك اتفاقيات يتم العمل عليها من اجل �ضاحة ال�ضهاريج وان�ضاء م�ضنع 

لل�ضكر. ويف حني ان الحجام من هذه امل�ضاريع قد لتظهر ب�ضكل ملمو�س قبل ب�ضع �ضنني ال ان امليناء 

لبد وان ي�ضهد تدفق املواد املرتبطة بان�ضاء هذه امل�ضاريع مع نهاية ال�ضنة احلالية.  

اخلامتة

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  والعرفان  ال�ضكر  بخال�س  وامل�ضاهمني  الإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة  نتقدم 

ال�ضلطان قابو�س بن �ضعيد لروؤيته الإ�ضرتاتيجية وقيادته ودعمه الالحمدود الذي مكننا من تاأ�ضي�س هذا 

امليناء العاملي ودميومته.   

النقل  وزارة  �ضركائنا يف حمور �ضاللة، واىل  وامل�ضتثمرين واىل  ال�ضركة  �ضكرنا اىل عمالء  نقدم  كما 

والإت�ضالت، واىل الدوائر احلكومية لدعمهم وم�ضاندتهم لنا. 

واأخريًا ولي�س اخرا، اأثمن جهود موظفينا واأ�ضكرهم على اأدائهم العايل واملتميز.

نيابة عن جمل�س الدارة

اأحمد بن نا�ضر املحرزي

رئي�س جمل�س الأدارة

�ضركة �ضاللة خلدمات املوانىء �س م ع ع

�ضركـة �ضاللـة خلدمـات املوانـئ �س.م.ع.ع 

النتائــج املاليــة املوحـــدة غري املدققــة للفرتة املنتهية  فـــي 30 �ضبتمرب 2016

www.portofsalalah.com ، info@salalahport.com :س.ب 369 ، الرمز الربيدي 211 ، �ضاللة ، �ضلطنة عمان ، هاتف: 23220000 968+ ، فاك�س: 23219236 968+ ، الربيدي اللكرتوين�

يونيو 2016يونيو 2017يونيو 2017يونيو 2016
 ألف ر.ع ألف ر.عألف دوالرألف دوالر

األصول 
األصول غير المتداولة

 68.874  67.490 الممتلكات والمعدات 175.473  179.074 
 177  163 أصول غير ملموسة 421  462 
 297  279 استثمارات متاحة للبيع 725  772 

 15.000  15.000 ودائع آلجل 39.000  39.000 
 219.308  215.619  82.932  84.348 

األصول المتداولة 
 1.855  2.117 المخزون 5.505  4.824 
 615  10.650 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 27.693  1.599 

 -  2.000 ودائع قصيرة األجل 5.200  - 
 11.983  5.243 نقدية وشبه النقدية  13.631  31.156 
 37.579  52.029  20.010  14.453 

 98.802  102.942 مجموع األصول 267.648  256.887 
حقوق المساهمين 

 17.984  17.984 رأس المال  46.758  46.758 
 2.949  2.949 عالوة إصدار األسهم 7.666  7.666 

 5.994  5.994 احتياطي قانوني 15.584  15.584 
 )556( )271(عجز التحوط )705( )1.446(

 97  79 فائض إعادة التقييم 205  252 
 24.453  24.204 أرباح محتجزة 62.925  63.584 

 50.921  50.939 حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم  132.433  132.399 
 25  35 حقوق غير ُمسيطرة    91  65 

 50.946  50.974 مجموع حقوق المساهمين  132.524  132.464 
االلتزامات

االلتزامات غير المتداولة
 13.393  4.464 قروض  11.607  34.823 
 6.517  7.418 ضرائب مؤجلة 19.286  16.944 
 2.410  2.751 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 7.153  6.266 

 338  37 األدوات المالية المشتقة 97  879 
 58.913  38.143  14.670  22.659 

االلتزامات المتداولة
 16.050  28.135 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 73.158  41.729 
 8.929  8.929 قروض  23.215  23.215 

 218  234 األدوات المالية المشتقة 608  567 
 65.511  96.981  37.298  25.197 

 47.856  51.968 مجموع االلتزامات 135.124  124.424 
 98.802  102.942 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  267.648  256.887 

 0.283  0.283 صافي األصول للسهم الواحد )لاير عماني/دوالر أمريكي( 0.74  0.74 

بيان المركز المالي  الموحد  كما في 30 سبتمبر 2016بيان الدخل الشامل الموحد للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 

يونيو 
2017

يونيو 
2016

 ألف ر.ع ألف ر.عألف دوالرألف دوالر

27,749 25,820 اإليرادات67,133 72,147 

)17,019()17,612(تكاليف التشغيل المباشرة)45,796()44,246(

)3,695()2,773(مصروفات تشغيل أخرى)7,211()9,608(

)4,105()3,599(مصروفات إدارية وعمومية)9,355()10,677(

 677  517 إيرادات أخرى 1,344  1,761 

 3,608  2,353 الربح من التشغيل 6,115  9,377 

 )571( )260(تكاليف التمويل )677( )1,485(

 3,037  2,093 أرباح الفترة قبل الضرائب 5,438  7,892 

 )365( )1,790(ضريبة الدخل  )4,654( )949(

2,672 303 أرباح الفترة784 6,943 

إيرادات شاملة أخرى

أدوات ال يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 -  - إعادة تقييم الممتلكات والمعدات -  - 

أدوات يتم/يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 -  )18(تغير القيمة العادلة لإلستثمارات )47( - 

 190  226 صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية 588  494 

 494  541  208  190 

 190 208 إيرادات شاملة أخرى للفترة بعد خصم الضريبة 541 494 

 2,862  511 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة بعد خصم الضرائب 1,325  7,437 

األرباح المنسوبة إلى:

 2,680  302 مساهمي الشركة األم 783  6,964 

 )8( 1 حقوق غير ُمسيطرة    1  )21(

إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:

 2,870  510 مساهمي الشركة األم 1,323  7,458 

 )8( 1 حقوق غير ُمسيطرة    1  )21(

 0.015  0.002 العائد األساسي للسهم ) لاير عماني / دوالر أمريكي(  0.00  0.04 


