
اعزائي امل�ساهمون :

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

للفرتة من من بداية �شهر يناير اىل نهاية 30/�شبتمرب/ 2016م .

ن�شاط ال�شركة :

30/�شبتمرب/2016م( حقق ميناء �شاللة منوا قويا  خالل الفرتة)من بداية ال�شنة اىل نهاية 

يف االحجام يف حمطة احلاويات مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة رغم التحديات 

والبيئة التناف�شية احلادة يف �شوق اعادة ال�شحن العاملي.  

قامت حمطة احلاويات مبناولة 2.501 مليون حاوية منطية )�شعة 20 

قدم( خالل الفرتة )من بداية ال�شنة اىل نهاية 30/�شبتمرب/2016م( 

بزيادة قدرها 35% عن نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة وهذا يعزى 

 ، الرئي�شيني  الزبائن  الذي ح�شلنا عليه من احد  الكبري  الدعم  اىل 

وقد وا�شلت االدارة �شعيها لزيادة ح�ش�س اعمال الزبائن احلاليني 

وقامت مبحاوالت حثيثة جلذب زبائن جدد. 

كما هو احلال فقد كانت لقوة امواج البحر يف مو�شم اخلريف تاثري �شلبي على االنتاجية وقد 

 Shore tension Cavotec Mooring ونظام  قام امليناء باال�شتثمار يف انظمة 

وتقييم  بدرا�شة  االدارة  وتقوم  العالية  االمواج  قوة  وطاأة  من  للتخفيف  ار�شفته  من  اثنني  يف 

ا�شتثمارات ا�شافية من اجل الو�شول اىل انتاجية م�شتدامة. 

تعاملت حمطة الب�شائع العامة مع 9.744 مليون طن من الب�شاعة العامة خالل الفرتة )من 

الفرتة  بنف�س  مقارنة   %3 زيادة قدرها  30/�شبتمرب/2016م( م�شجلة  نهاية  اىل  ال�شنة  بداية 

من ال�شنة املن�شرمة ، متثلت ال�شلع الرئي�شية التي مت 

وامليثانول  واجلب�س  اجلريي  احلجر  يف  معها  التعامل 

اىل  �شاللة  من  ت�شديرها  يتم  والتي  واال�شمنت 

املحرك  الب�شائع هي  املجاورة والزالت هذه  اال�شواق 

الرئي�شي العمال املحطة.

املراجعة املالية :

بلغ �شايف االرباح خالل الفرتة )من بداية ال�شنة اىل تاريخ 30/�شبتمرب/2016م( مبلغ 3.949  

مليون ريال عماين ، وهو اعلى بن�شبة 23% عن نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة وهو 3.204 

مليون ريال عماين .

ريال  مليون   11.250 مبلغ  واال�شتهالك  والفوائد  ال�شرائب  خ�شم  قبل  املدخوالت  �شجلت 

عماين)من بداية ال�شنة اىل تاريخ 30/�شبتمرب/2016م( حمققة هام�شا قدره 27% مقارنة ب 

10.686 مليون ريال عماين )29%( خالل نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة .

زادت االيرادات يف حمطة الب�شائع العامة مبقدار 20% عن نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة 

اما ايرادات حمطة احلاويات فزادت بن�شبة 10% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة ، 

وقد مت ادراج ايرادات احجام مناولة الب�شائع العامة يف الر�شيف 31 يف البيانات املالية ملحطة 

ت�شهيالت  كاحدى  الر�شيف  هذا  حتويل  ب�شبب  املن�شرمة  ال�شنة  حا�شل  هو  كما   ، احلاويات 

حمطة احلاويات. 

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

وتكاليف الطاقة والتكاليف البحرية ، وقد ازدادت هذه بن�شبة 16% مقارنة مع نف�س الفرتة من 

ال�شنة املن�شرمة ب�شبب الزيادة ال�شنوية احلا�شلة يف املرتبات والتكاليف ذات العالقة وزيادة 

زيادة  عن  الناجمة  اال�شافية  واالجور  احلكومة   من  الدعم  رفع  عن  الناجتة  الطاقة  تكاليف 

االحجام و اال�شالح وال�شيانة .

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

5% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة وهذا مرده ا�شا�شا اىل البدء  ازدادت بن�شبة 

بعمليات ر�شيف املواد ال�شائلة.  

ازدادت التكاليف العامة واالدارية بن�شبة 11% 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 27% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة ب�شبب اعادة 

دفع الديون.

من 1/يناير/2015م اىل 

30/�سبتمرب/2015م

من 1/يناير/2016م اىل 

30/�سبتمرب/2016م
التو�صيف
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تطوير املوظفني:

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

الرئي�شي لل�شركة وقد مت توفري التدريب للموظفني على ال�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 احل�س بال�شالمة لدى املوظفني يف ت�شجيع القيام 

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

امل�سوؤوليات الإجتماعية :

قامت ال�سركة بدعم املبادرات اخلريية التي مت�س �شرائح وا�شعة من املجتمع وخالل الفرتة 

املحلية  املبادرات  بدعم  ال�شركة  التزمت  فقد  30/�شبتمرب/2016م(  )لغاية  يناير  �شهر  من 

وال�شحة  وال�شالمة  والبيئة  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وتطوير  التعليم  على  الرتكيز  مع 

والريا�شة. 

النظرة امل�شتقبلية :

الزالت �شناعة ال�شحن باحلاويات العاملية متاثرة من انهيار خط هاجنني لل�شحن خالل الربع 

الثالث. فقد كانت هذه ال�شركة �شابع اكرب خط �شحن بح�شة تقارب %3 من ال�شناعة العاملية 

وعلى الرغم من ان�شحاب هاجنني من ال�شوق العاملي فالزالت هناك طاقة ا�شتيعابية فائ�شة 

القادمة  اال�شهر  ال�شحن منخف�شة خالل  تبقى معدالت  ان  املتوقع  ولذلك فمن  ب�شكل ملحوظ 

والميكن التكهن بتح�شن ملحوظ يف االجتاه احلايل يف امل�شتقبل القريب وان الفائ�س يف الطاقة 

اال�شتيعابية يوؤثر كذلك على م�شغلي املحطات خ�شو�شا يف منطقة ال�شرق االو�شط و�شبه القارة 

الهندية وهذا �شيوؤدي اىل ا�شتمرار التوقعات مبعدالت منخف�شة جلميع االحجام التقديرية.

وا�شلت االحجام يف حمطة احلاويات يف ميناء �شاللة منوها والزال هناك املزيد الذي يجب 

فعله خالل الربع الرابع وخالل 2017م لتعزيز عالقاتنا مع مالكي الب�شائع وغريهم من خطوط 

ال�شحن من اجل تعزيز الزخم االيجابي .

�شادرات  يف  متوقع  غري  انخفا�شا  لال�شف  �شهدت  فقد  العامة  الب�شائع  حمطة  يخ�س  فيما 

احجام  كانت  فقد  الثالث  الربع  من  االخريين  لل�شهرين  وبالن�شبة  اجلافة  ال�شائبة  الب�شائع 

�شادرات احلجر اجلريي اقل ب�شكل ملحوظ  كما ان �شادرات اجلب�س انخف�شت كذلك ، لقد 

ادت املناف�شة املحلية احلادة اىل تقليل الهام�س امام العاملني يف جمال التعدين وهذا ادى اىل 

ال�شغط على امليناء لتخفي�س اال�شعار التي كانت باال�شل منخف�شة ، كذلك فان ازدياد املناف�شة 

والتكاليف املنخف�شة  فيما يتعلق باحلجر اجلريي يف املنطقة  قد اثر على �شادرات �شاللة من 

ثانية وهذا بناء على  هذه املادة ورغم انخفا�س �شادرات اجلب�س اال ان من املتوقع ان ترتفع 

معطيات ال�شوق. 

اخلامتة:

حل�شرة  امتناين  خال�س  هنا  ا�شجل  فانني  ال�شركة  يف  وامل�شاهمني  االدارة  جمل�س  عن  نيابة 

�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. 

وانني ا�شجل هنا عميق تقديري وامتناين البالغ لزبائننا وامل�شتثمرين وال�شركاء يف ميناء �شاللة 

ووزارة النقل واالت�شاالت املوقرة  وكافة اع�شاء احلكومة املوقرة. 

والي�شعني هنا اال ان اتوجه بال�شكر اجلزيل لال�شهامات املتميزة للعاملني يف امليناء الذين الزالوا 

يقومون باداء العمل بتميز عال. 

بالنيابة عن جمل�س االدارة

اأحمد بن نا�شر املحرزي

رئي�س جمل�س االأدارة

�شركة �شاللة خلدمات املوانىء

08/نوفمرب /2016م

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
النتائــج املاليــة املوحـــدة غري املدققــة للفرتة املنتهية  فـــي 30 �صبتمرب 2016
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بيان الدخل الشامل الموحد للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 

�سبتمرب 2015�سبتمرب 2016�سبتمرب 2016�سبتمرب 2015

 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دوالر

36.893 41.327 الإيرادات107.451 95.924 

)22.314()25.895(تكاليف الت�صغيل املبا�صرة)67.333()58.016(

)5.102()5.277(م�صروفات ت�صغيل اأخرى)13.719()13.263(

)5.170()5.745(م�صروفات اإدارية وعمومية)14.943()13.445(

________________________________

 427  877 اإيرادات اأخرى 2.280  1.111 

 4.734  5.287 الربح من الت�صغيل 13.736  12.311 

 )1.094( )802(تكاليف التمويل )2.085( )2.844(

________________________________

 3.640  4.485 اأرباح الفرتة قبل ال�شرائب 11.651  9.467 

 )436( )536(�صريبة الدخل  )1.393( )1.134(

________________________________

3.204 3.949 اأرباح الفرتة10.258 8.333 

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

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

 )4( - تغري القيمة العادلة للإ�صتثمارات -  )11(

 296  227 �صايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية 590  770 

________________________________

 759  590  227  292 

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

 292 227 اإيرادات �صاملة اأخرى للفرتة بعد خ�صم ال�صريبة 590 759 

اإجمايل االإيرادات ال�صاملة للفرتة بعد خ�صم  10.848  9.092 

ال�صرائب

 4.176  3.496 

الأرباح املن�شوبة اإىل:

 3.232  3.951 م�صاهمي ال�صركة االأم 10.264  8.407 

 )28( )2(حقوق غري ُم�صيطرة    )6( )73(

________________________________

اإجمايل الإيرادات ال�شاملة املن�شوبة اإىل:

 3.524  4.178 م�صاهمي ال�صركة االأم 10.854  9.166 

 )28( )2(حقوق غري ُم�صيطرة    )6( )73(

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

 0.018  0.022 العائد الأ�شا�شي لل�شهم ) ريال عماين / دولر اأمريكي(  0.06  0.05 

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

بيان المركز المالي  الموحد  كما في 30 سبتمبر 2016

�سبتمرب 2015�سبتمرب 2016�سبتمرب 2016�سبتمرب 2015

األف ر.عاألف ر.عاألف دوالراألف دوالر

الأ�شول 

االأ�صول غري املتداولة

 73.904  67.228 املمتلكات واملعدات 174.787  192.151 

 188  174 اأ�صول غري ملمو�صة 452  489 

 289  297 ا�صتثمارات متاحة للبيع 772  751 

 5.000  15.000 ودائع الآجل 39.000  13.000 

________________________________

 206.391  215.009  82.699  79.381 

________________________________

الأ�شول املتداولة 

 1.365  1.943 املخزون 5.054  3.548 

 4.747  7.712 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى 20.053  12.343 

 23.056  10.104 نقدية و�صبه النقدية  26.271  59.959 

 75.850  51.378  19.759  29.168 

________________________________

 108.548  102.457 جمموع الأ�شول 266.387  282.241 

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

حقوق امل�شاهمني 

 17.984  17.984 راأ�ش املال  46.758  46.758 

 2.949  2.949 علوة اإ�صدار االأ�صهم 7.667  7.667 

 5.995  5.995 احتياطي قانوين 15.587  15.587 

 )1.135( )519(عجز التحوط )1.349( )2.951(

 89  97 فائ�ش اإعادة التقييم 252  231 

 23.415  25.721 اأرباح حمتجزة 66.875  60.878 

________________________________

 49.297  52.227 حقوق امل�صاهمني املن�صوبة مل�صاهمي ال�صركة االأم  135.790  128.171 

 8  31 حقوق غري ُم�صيطرة    80  21 

________________________________

 49.305  52.258 جمموع حقوق امل�شاهمني  135.870  128.192 

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

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

 22.322  13.393 قرو�ش  34.822  58.038 

 7.750  6.517 �صرائب موؤجلة 16.944  20.150 

 2.126  2.498 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 6.495  5.529 

 378  199 االأدوات املالية امل�صتقة 517  983 

________________________________

 84.700  58.779  22.607  32.577 

________________________________

اللتزامات املتداولة

 18.067  18.343 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 47.692  46.990 

 7.843  8.929 قرو�ش  23.215  20.392 

 757  320 االأدوات املالية امل�صتقة 832  1.968 

 69.350  71.739  27.592  26.667 

 59.243  50.199 جمموع اللتزامات 130.518  154.050 

________________________________

 108.548  102.457 جمموع حقوق امل�شاهمني واللتزامات  266.387  282.241 

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

 0.274  0.290 �شايف الأ�شول لل�شهم الواحد )ريال عماين/دولر اأمريكي( 0.75  0.71 

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


