
اأعزائي امل�ساهمني،

 ي�صرين نيابة عن اأع�صاء جمل�س الأدارة ان اتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة لل�صركة للن�صف الأول من 

ال�صنة املنتهي يف 30 يونيو 2018م.

الع�صار املداري مكونو

ولية �صاللة  بالقرب من  العماين  ال�صاحل   )3 الفئة  اع�صارا من  املداري مكونو )الذي �صنف  الع�صار  �صرب 

2018م، ان المطار التي تزامنت مع المواج املدية العاتية ب�صبب الع�صار الذي �صرب حمافظة  25 مايو  يوم 

ظفار ت�صببت يف غمر اجزاء من حمطة احلاويات وحمطة الب�صائع العامة اىل عمق مرتين ا�صافة اىل حدوث 

ا�صرار ب�صبب قوة الرياح، وقد جرفت مياه الفي�صان يف طريقها الطني والركام الذي ا�صتقر يف املحطة ما اثر 

ب�صكل خا�س على ور�س ال�صيانة واملخازن ا�صافة اىل ا�صطول القاطرات التابعة للمحطة والرافعات ذات العجالت 

.RTG  املطاطية

التوليد  وحمطة  المواج  كا�صر  �صمنها  ومن  والمطار  بالع�صار  املحطة  من  وا�صعة  اخرى  اجزاء  تاثرت  لقد 

التي غمرتها املياه بالكامل، وغرقت العديد من اللن�صات يف املرفاأ حيث دخلت امليناء طلبا لالمان لكن من دون 

احل�صول على موافقة ادارة امليناء ، كما ان تراكم الطمي من الوديان املجاورة للميناء ادى اىل فقدان العمق يف 

حو�س امليناء وحلق ال�صرر الكبري كذلك ببع�س مرافق امليناء ومباين �صكن العاملني.

على الرغم من اتخاذ جميع الجراءات الوقائية الالزمة حلماية الفراد واملمتلكات ال ان الع�صار املداري مكونو 

ونتيجة  احرتازي  وكاجراء  �صاللة،  مليناء  التحتية  والبنية  واملعدات  املمتلكات  يف  ودمارا  ج�صيمة  ا�صرارا  احلق 

لال�صرار التي ذكرناها اعاله فقد اوقفت عمليات امليناء يف حمطة احلاويات من 24 مايو لغاية 3 يونيو 2018م 

ويف حمطة الب�صائع العامة من 24 مايو اىل 29 مايو 2018م، وقد متت اعادة العمليات ب�صكل جزئي ولكن ب�صبب 

عدم توفر الر�صيف 1 و 3 يف حمطة احلاويات والر�صيف 30 و 31 يف حمطة الب�صائع العامة ا�صافة اىل فقدان 

عمق املرفاأ وقلة املعدات فاننا غري قادرين على اعادة العمليات اىل ماكانت عليه قبل الع�صار، ان ادارة امليناء 

ومب�صاعدة اخلرباء الفنيني من داخل وخارج امليناء قد و�صعت خطة للتعايف من اثار الع�صار ول�صتعادة العمليات 

ولو جزئيا، لكن هناك نواحي وعنا�صر �صرورية حتتاج اىل الفح�س لتحديد مقدار ال�صرر الذي ا�صاب امليناء، 

لذا جتري حاليا عملية تقييم لال�صرار كما ان متخ�ص�صني يف تقييم ال�صرار من �صركة التامني يعملون اي�صا على 

ح�صر اخل�صائر، وعليه فاننا �صنقوم بتقدمي تقرير متكامل عند النتهاء من تقييم ال�صرار.

ان امليناء موؤمن عليه ب�صكل كاف فيما يخ�س املمتلكات وتوقف العمليات، وحيث ان عملية التقييم واحل�صر من اجل 

اعداد املطالبة املالية للتامني لزالت جارية مل يتم ال�صارة اىل اأي مبالغ من مطالبات التامني يف النتائج الولية.

نظرة على عمليات امليناء:

منوا  2018م  �صنة  من  الول  الن�صف  �صهد 

ايجابيا يف الحجام يف كل من حمطة احلاويات 

الفرتة  بنف�س  مقارنة  العامة  الب�صائع  حمطة  و 

ال�صنة املا�صية رغم انه حدث انخفا�س ملحوظ 

يف الحجام بعد الع�صار املداري مكونو.

حمطة  قامت  2018م  من  الأول  الن�صف  يف 

احلاويات مبناولة  1.763 مليون حاوية منطية 

)مايعادل 20 قدما للوحدة(، وهذا يوؤ�صر زيادة 

بن�صبة 10% عن اإنتاجية الفرتة ذاتها من العام 

الدعم  اىل  ذلك  وراء  ال�صبب  ويعود  املا�صي.  

الرغم  على  الرئي�صيني  زبائننا  احد  من  الكبري 

من التحديات الكبرية يف بيئة العمل.

  7.595 ناولت  فقد  العامة  الب�صائع  اما حمطة 

مليون طن من الب�صاعة العامة يف الن�صف الأول من 2018 م م�صجلة زيادة قدرها 12% مقارنة بنف�س الفرتة من 

2017م. وقد �صملت الب�صائع الرئي�صية حجر الكل�س، واجلب�س، وامليثانول، والإ�صمنت التي مت ت�صديرها من �صاللة 

اىل الأ�صواق املجاورة ولزالت ت�صكل املحور الرئي�صي لعمل املحطة.

النظرة املالية العامة:

كان الداء املايل خالل الن�صف الول من 2018م لغاية و�صول الع�صار اف�صل مما �صجل خالل نف�س الفرتة من 

2017م لكن ب�صبب الع�صار فقد تاثرت عمليات امليناء ب�صكل كبري وتراجعت نتائج الن�صف الول من 2018م.

�صجلت الرباح ال�صافية جمتمعة خالل الن�صف الول من 2018م 767.000 ريال عماين مقارنة ب 303.000 

ريال عماين خالل الن�صف الول من 2017م.

�صجلت املدخولت املوحدة قبل خ�صم الفوائد وال�صرائب وال�صتهالك 5.736 مليون ريال عماين للن�صف الأول 

من 2018 م بهام�س قدره 21%، مقارنة ب6.091 مليون )بهام�س قدره 24%( خالل نف�س الفرتة من 2017م. 

17% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�صنة املا�صية يف حني ارتفعت  ارتفعت ايرادات حمطة الب�صائع العامة بن�صبة 

مناولة  احجام  ادراج  وقد مت  املا�صية،  ال�صنة  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %4 بن�صبة  احلاويات  ايرادات حمطة 

الب�صائع العامة يف الر�صيف 31 يف البيانات املالية ملحطة احلاويات كما هو احلال يف ال�صنة املا�صية ب�صبب حتويل 

هذا الر�صيف كاإحدى ت�صهيالت حمطة احلاويات.

ارتفعت تكاليف الت�صغيل املبا�صرة بن�صبة 13% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�صنة املا�صية ويعود ذلك بال�صا�س اىل 

الزيادة ال�صنوية على املرتبات وغريها من التكاليف امل�صاحبة ا�صافة اىل زيادة تكاليف الطاقة، وحت�صني النظمة 

و اعمال ال�صالح وال�صيانة للمعدات القدمية.

ارتفعت التكاليف العامة والدارية بن�صبة 14% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�صنة املا�صية وهذا يعود ا�صا�صا اىل 

زيادة املرتبات و�صيانة املكاتب واليجارات وتخ�صي�س مبالغ التامني الواجب دفعها ب�صبب ال�صرار التي احلقها 

الع�صار املداري مكونو.

كانت تكاليف التمويل اقل بن�صبة 50% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�صنة املا�صية ب�صبب �صداد الديون. 

000 ريال عماين

من 1/يناير/2017م 

�إىل 30/يونيو/2017م

من 1/يناير/2018م 

�إىل 30/يونيو/2018م
�لتفا�صيل

�ل�صنة

2017م

1.603 1.763

�الحجام

حمطة �حلاويات )000 حاوية منطية( 3.946

6.785 7.595 حمطة �لب�صائع �لعامة )000 طن( 13.587

25.820 27.634 �الير�د�ت )000 ريال عماين( 57028

2.093 1.119

�الرباح 

�لربح �ل�صايف قبل �ل�صريبة 7.881

303 767 �لربح �ل�صايف بعد �ل�صريبة 5.211

%1.17 %2.77

�لن�صب

هام�ش �لربح �ل�صايف )%( %9.13

0.002 0.004 �لعائد على �ل�صهم �لو�حد )ريال عماين( 0.029

0.283 0.301 �لقيمة �لدفرتية لل�صهم )ريال عماين( 0.311

تطوير املوظفني

الرئي�صي  العماد  هي  الب�صرية  الرثوة  كونهم  انتاجيتهم  وزيادة  املوظفني  بتطوير  اهتماما  �صاللة  ميناء  يويل 

لل�صركة. وقد مت توفري التدريب للموظفني على ال�صالمة والتقنية والدارة.

املوكلة  املهام  باأداء  ويقوموا  اداءهم  املوظفون  يوا�صل  ان  الولويات وذلك ل�صمان  تعد من اهم  ال�صالمة  لزالت 

اليهم ب�صكل امن. 

امل�س�ؤولية االجتماعية امل�ؤ�س�سية

الن�صف  خالل  التزمنا  وقد  املجتمع.  من  وا�صعة  قطاعات  مت�س  التي  اخلريية  املبادرات  بدعم  ال�صركة  قامت 

الول من 2018م بدعم املبادرات املحلية مع الرتكيز ب�صكل خا�س على الرتبية وتنمية املجتمع والبيئة وال�صالمة 

وال�صحة.

النظرة امل�ستقبلية

ان احلرب التجارية املت�صاعدة بني الوليات املتحدة واقرب �صركائها التجاريني التقليديني ا�صافة اىل القرارات 

ال�صيا�صية العاملية احلالية للوليات املتحدة توؤثر على الناجت املحلي الجمايل عامليا ومنها التجارة البحرية.

ان هذه الظروف �صوف تلقي بظاللها بالتاكيد على ميناء �صاللة با�صكال خمتلفة يجب مراقبتها عن كثب، وان 

التاثري املبا�صر الكرث و�صوحا هو ان�صحاب الوليات املتحدة من التفاق النووي متعدد الطراف مع ايران )اتفاق 

يقوم حاليا مبراجعة  وان ميناء �صاللة  العامل،  ايران على م�صتوى  اعادة فر�س عقوبات على  تنوي  وانها   )1+5

ممار�صاته وتعامالته احلالية مع ال�صركات اليرانية )رغم حمدوديتها( لتحديد كيفية المتثال لالنظمة والقوانني 

المريكية اجلديدة.

وبال�صافة اىل العقوبات اليرانية فان احلرب التجارية التي بداأت تلوح يف الفق قد ظهرت بوادرها واثارها على 

فعليا  التخطيط  بداأت  ال�صحن  خطوط  بع�س  ان  حيث  ال�صتيعابية،  وطاقاتها  احلاويات  �صحن  خطوط  م�صارات 

لتقليل الطاقة ال�صتيعابية على بع�س التجارة عرب املحيط الطل�صي ب�صبب توقعاتها بتناق�س احجام التبادل بني 

ال�صني والوليات املتحدة المريكية، وهذا قد يوؤدي اىل زيادة الطلب على التجارة ال�صيوية و�صمال اوربا وهو ماقد 

يوؤدي بدوره اىل احجام اكرب يف منطقة اخلليج. 

وفيما يخ�س حمطة الب�صائع العامة فان من املتوقع ان تتاثر املواد الن�صائية ال�صائبة، حيث ان الر�صوم المريكية 

على احلديد ال�صلب قد تعني انخفا�صا يف الطلب على �صادرات احلجر اجلريي، لكن من ناحية اخرى فان فر�س 

عقوبات من جديد على ايران يبدو انه �صيزيد الطلب على �صادرات اجلب�س العماين، وميكن القول ان ميناء �صاللة 

قد كان اداوؤه جيدا خالل اوقات الغمو�س يف القت�صاد العاملي ورغم ان من املبكر الن التنبوؤ مبدى التاثري الذي 

�صيح�صل ال ان ميناء �صاللة يبدو يف و�صع جيد مع عمالئه  و�صركائه التجاريني احلاليني.

الربع الخري من  2018م خالل  التي كانت متوقعة يف  ا�صتعادة الحجام  للميناء هدفا هو  الفريق الداري  و�صع 

ال�صنة من اجل تعوي�س اخل�صائر التي احلقها الع�صار املداري مكونو.

اخلامتة:

اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  امتناين  خال�س  هنا  ا�صجل  فاإنني  ال�صركة  يف  وامل�صاهمني  الدارة  جمل�س  عن  نيابة 

ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم على نظرته ال�صرتاتيجية الثاقبة وقيادته احلكيمة ودعمه امل�صتمر والالحمدود 

والتي بدونها مل يكن من املمكن للميناء ان يحقق املكانة التي و�صل اليها يف م�صايف املوانىء العاملية املتقدمة. 

النقل  ووزارة  �صاللة  حمور  يف  وال�صركاء  وامل�صتثمرين  لزبائننا  وامتناين  تقديري  عميق  هنا  ا�صجل  وانني 

والت�صالت واع�صاء احلكومة املوقرة. 

ول ي�صعني هنا ال ان اتوجه بالمتنان لالإ�صهامات املتميزة للعاملني يف امليناء الذين لزالوا يقومون باأداء العمل 

بتميز عال. 

بالنيابة عن جمل�س الدارة

احمد بن نا�سر املحرزي

رئي�س جمل�س االدارة

�سركة �ساللة خلدمات املوانىء

06 اغ�سط�س 2018م

بيان المركز المالي  الموحد غير المدقق لفترة الستة أشهر المنتهية  كما في 30 يونيو 2018

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
تقريـــر جملـــ�ش االدارة للـــربع الثانــــي املنتهـــي فـي 30 يونيــــو 2018 م
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بيان الدخل الشامل الموحد غير المدقق للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018

يونيو 2017يونيو 2018يونيو 2018يونيو 2017

 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دولر

25.820 27.634 الإيرادات71.852 67.133 

)17.612()19.003(تكاليف الت�صغيل املبا�صرة)49.406()45.796(

)2.773()3.672(م�صروفات ت�صغيل اأخرى)9.547()7.211(

)3.599()3.920(م�صروفات اإدارية وعمومية)10.196()9.355(

 - )187(م�صروفات متعلقة بالإع�صار)485( - 

 517  410 اإيرادات اأخرى 1.066  1.344 

 2.353  1.262 الربح من الت�سغيل 3.285  6.115 

 )260( )143(تكاليف التمويل )372( )677(

 2.093  1.119 اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب 2.913  5.438 

 )1.790( )352(�صريبة الدخل  )915( )4.654(

 303  767 اأرباح الفرتة1.998 784 

اإيرادات �ساملة اأخرى

اأدوات ال ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة

 -  - اإعادة تقييم املمتلكات واملعدات -  - 

 -  -  -  - 

اأدوات يتم/ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة

 )18( - تغري القيمة العادلة لالإ�صتثمارات -  )47(

 226  - �صايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية -  588 

 541  -  -  208 

208  - اإيرادات �صاملة اأخرى للفرتة بعد خ�صم ال�صريبة  - 541 

 511  767 اإجمايل االإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد خ�سم ال�سرائب 1.998  1.325 

االأرباح املن�سوبة اإىل:

 302  766 م�صاهمي ال�صركة الأم 1.996  783 

 1  1 حقوق غري ُم�صيطرة    2  1 

اإجمايل االإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:

 510  766 م�صاهمي ال�صركة الأم 1.996  1.323 

 1  1 حقوق غري ُم�صيطرة    2  1 

 0.002  0.004 العائد االأ�سا�سي لل�سهم ) ريال عماين / دوالر اأمريكي(  0.011  0.004 

يونيو 2017يونيو 2018يونيو 2018يونيو 2017

 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دولر

االأ�سول 

االأ�سول غري املتداولة

 67.490  62.753 املمتلكات واملعدات 163.159  175.473 

 163  147 اأ�صول غري ملمو�صة 381  421 

 279  - ا�صتثمارات متاحة للبيع -  725 

 15.000  5.000 ودائع لآجل 13.000  39.000 

 215.619  176.540  67.900  82.932 

االأ�سول املتداولة 

 2.117  2.650 املخزون 6.890  5.505 

 10.650  9.632 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى 25.040  27.693 

 2.000  - ودائع ق�صرية الأجل -  5.200 

 5.243  20.416 نقدية و�صبه النقدية  53.081  13.631 

 52.029  85.011  32.698  20.010 

 102.942  100.598 جمموع االأ�سول 261.551  267.648 

حقوق امل�ساهمني 

 17.984  17.984 راأ�س املال  46.758  46.758 

 2.949  2.949 عالوة اإ�صدار الأ�صهم 7.666  7.666 

 5.994  5.994 احتياطي قانوين 15.584  15.584 

 )271( )38(عجز التحوط )99( )705(

 79  - فائ�س اإعادة التقييم -  205 

 24.204  27.165 اأرباح حمتجزة 70.630  62.925 

 50.939  54.054 حقوق امل�ساهمني املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة االأم  140.539  132.433 

 35  53 حقوق غري ُم�صيطرة    138  91 

 50.974  54.106 جمموع حقوق امل�ساهمني  140.677  132.524 

االلتزامات

االلتزامات غري املتداولة

 4.464  - قرو�س  -  11.607 

 7.418  6.691 �صرائب موؤجلة 17.396  19.286 

 2.751  2.963 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 7.704  7.153 

 37  - الأدوات املالية امل�صتقة -  97 

 38.143  25.100  9.654  14.670 

االلتزامات املتداولة

 28.135  32.336 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 84.068  73.158 

 8.929  4.464 قرو�س  11.607  23.215 

 234  38 الأدوات املالية امل�صتقة 99  608 

 96.981  95.774  36.838  37.298 

 51.968  46.492 جمموع االلتزامات 120.874  135.124 

 102.942  100.598 جمموع حقوق امل�ساهمني وااللتزامات  261.551  267.648 

 0.283  0.301 �سايف االأ�سول لل�سهم الواحد )ريال عماين/دوالر اأمريكي( 0.783  0.736 


