
اعزائي امل�ساهمون
نيابة عن جمل�س االدارة ي�سرين ان اقدم لكم النتائج املالية املجتمعة غري املدققة ل�سركتكم ملدة ت�سعة 

ا�سهر والتي تنتهي يف ٣0/�سبتمرب/2017م.

ن�ساط ال�سركة
يف  تنتهي  والتي  ا�سهر  ت�سعة  مدة  خالل 

منوا  �ساللة  ميناء  �سهد  2017م  �سبتمرب 

احلاويات  حمطة  يف  االحجام  يف  مطردا 

الب�سائع  حمطة  احجام  يف  هام�سيا  ومنوا 

ال�سنة  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  العامة 

املن�سرمة. 

 2.749 مبناولة  احلاويات  حمطة  قامت 

ا�سهر  ت�سعة  خالل  منطية  حاوية  مليون 

بزيادة   2017م  �سبتمرب  يف  تنتهي  والتي 

زبائننا  احد  من  القوي  الدعم  بف�سل  وذلك  املن�سرمة  ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  عن   %12 قدرها 

زيادة االعمال لدى  االدارة اىل  �سعت  الكثرية. وقد  التحديات  الرغم من  ياتي هذا على  الرئي�سيني. 

الزبائن احلاليني وبذل حماوالت ن�سيطة جلذب زبائن اآخرين.

على  احلركة  �سجلت  فقد  متوا�سال.  تقدما  احلاويات  حمطة  حققت  فقد  االنتاجية  يخ�س  وفيما 

الر�سيف خالل �ساعة واحدة  (BMPH) منوا قدره 10% وهذا ميثل تقدما عن نف�س الفرتة من 

ال�سنة املن�سرمة. ان هذا االمر يبني جناح ال�سركة يف الرتكيز على موا�سلة التطوير.  

الب�ساعة  حمطة  تعاملت 

مع 10.275مليون  العامة 

العامة  الب�ساعة  من  طن 

املنتهية  ا�سهر   9 خالل 

2017م  �سبتمرب   ٣0 يف 

مقارنة   %5 قدرها  بزيادة 

2016م. يف  الفرتة  بنف�س 

الرئي�سية  ال�سلع  متثلت 

يف  معها  التعامل  مت  التي 

واجلب�س  اجلريي  احلجر 

وامليثانول واال�سمنت والتي يتم ت�سديرها من �ساللة اىل اال�سواق املجاورة والزالت هذه الب�سائع هي 

املحرك الرئي�سي العمال املحطة.

املراجعة املالية
ب�سبب التغريات التي طراأت على القوانني ال�سريبية يف ال�سلطنة والتي تطالب ال�سركة بدفع التزام 

�سريبي موؤجل اأعلى قدره 1.48٣ مليون رع وب�سبب نق�س منو االحجام يف الن�سف االول من هذه ال�سنة 

فقد اظهرت النتائج انخفا�سا يف االرباح عند 2.766 مليون رع مقارنة بتلك امل�سجلة يف نف�س الفرتة من 

ال�سنة املن�سرمة وقدرها   ٣.949 رع.

 �سجلت املدخوالت قبل خ�سم ال�سرائب والفوائد واال�ستهالك مبلغ11.019 مليون ريال عماين لفرتة 

9 ا�سهر املنتهية يف ٣0 �سبتمرب2017م حمققة هام�سا قدره 26% مقارنة ب 11.250  مليون ريال عماين 

(27%( خالل نف�س الفرتة من ال�سنة املن�سرمة.

انخف�ست االيرادات يف حمطة الب�سائع العامة مبقدار ٣% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املن�سرمة 

اما ايرادات حمطة احلاويات فقد ارتفعت بن�سبة ٣% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املن�سرمة. وقد مت 

ادراج احجام مناولة الب�سائع العامة يف الر�سيف ٣1 يف البيانات املالية ملحطة احلاويات كما هو احلال 

يف ال�سنة املن�سرمة ب�سبب حتويل هذا الر�سيف كاحدى ت�سهيالت حمطة احلاويات. 

وتكاليف  وال�سيانة  اال�سالح  وتكاليف  العاملة  القوة  كلفة  على  املبا�سرة  الت�سغيلية  التكاليف  ت�ستمل 

ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %  6.22 بن�سبة  هذه  ازدادت  وقد  البحرية.  والتكاليف  الطاقة 

املن�سرمة ب�سبب الزيادة ال�سنوية احلا�سلة يف املرتبات والتكاليف املرافقة لها وزيادة تكاليف الطاقة و 

اال�سالح وال�سيانة للمعدات املتقادمة. 

انخف�ست التكاليف العامة واالدارية ب�سكل هام�سي مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة املن�سرمة وهذا 

يعود ا�سا�سا اىل اجراءات تقليل التكاليف التي اتخذتها االدارة.

انخف�ست تكاليف التمويل بن�سبة ٣7% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة املن�سرمة ب�سبب اعادة دفع 

الديون.

من 1/يناير/2016م 

اىل ٣0 �سبتمرب/2016م

من 1/يناير/2017م اىل ٣0/

�سبتمرب/2017م
التو�سيف

ال�سنة

2016م

2.501

9.744

2.794

10.275

االحجام

حمطة احلاويات )000 حاوية منطية(

حمطة الب�سائع العامة )000 طن(

٣.٣25

1٣.0٣7

41.٣27 42.12٣ االيرادات )000 ريال عماين( 54.872

4.485

٣.949

 4.987

2.766

االرباح 

الربح ال�سايف قبل ال�سريبة

الربح ال�سايف بعد ال�سريبة

6.501

5.726

9.56

0.022

0.290

6.56

0.015

0.297

الن�سب

هام�س الربح ال�سايف )%(

العائد على ال�سهم الواحد )ريال عماين(

القيمة الدفرتية لل�سهم )ريال عماين(

10.40

0.0٣2

0.٣00

تطوير املوظفني
العماد  هي  الب�سرية  الرثوة  كون  انتاجيتهم  وزيادة  املوظفني  بتطوير  اهتماما  �ساللة  ميناء  يويل 

الرئي�سي لل�سركة. وقد مت توفري التدريب للموظفني على ال�سالمة والتقنية واالدارة.

الزالت ال�سالمة تعد من اهم االولويات وذلك ل�سمان ان يوا�سل املوظفون اداءهم ويقوموا باداء املهام 

املوكلة اليهم ب�سكل امن. وقد �ساهم رفع احل�س بال�سالمة لدى املوظفني يف ت�سجيع القيام باالجراءات 

الت�سحيحية لكي يقوموا بالعمل ب�سكل امن يف بيئة العمل. 

امل�سوؤوليات الإجتماعية
كجزء من التزامنا املتوا�سل وا�سهامنا يف التنمية امل�ستدامة للمجتمع املحلي الذي نعمل فيه فقد دعمنا 

عددا من املبادرات والربامج اخلريية ذات ال�سلة ب�سرائح وا�سعة من املجتمع. وقد اكدت ال�سركة خالل 

التعليم  دعم  على  التاأكيد  مع  املحلية  املبادرات  بدعم  التزامها  2017م  �سبتمرب   ٣0 يف  املنتهية  الفرتة 

والتنمية املجتمعية والبيئة وال�سحة وال�سالمة.

النظرة امل�ستقبلية
نتيجة  املعامل  وا�سحة  غري  ال�سنة  هذه  من  تبقى  ملا  العاملية  االقت�سادية  امل�ستقبلية  النظرة  الزالت 

االقت�ساد  يعاين منه  الذي  ال�سعف  وب�سبب  املختلفة  و�سائل االعالم  االقت�سادية يف  البيانات  ت�سارب 

العاملي، وهو امر يدعو اىل القلق. اأما فيما يخ�س املنطقة فان ا�سعار النفط عند م�ستوياتها احلالية 

الزالت ت�سكل �سغطا متوا�سال على النمو يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ا�سافة اىل االزمة احلالية 

�سمال  يف  احلاويات  حمطات  يف  اال�ستيعابية  الطاقات  �سهدتها  التي  الكبرية  الزيادات  ان   . اخلليج  يف 

منطقة اخلليج تدفعنا اىل العمل مع زبائننا احلاليني و�سركائنا اال�سرتاتيجيني للحفاظ على اعمالنا 

يف �ساللة وتو�سيعها.

فالزالت  املنطقة،  يف  اخرى  موانىء  يف  اال�ستيعابية  الطاقة  رفع  ي�سببه  الذي  القلق  من  الرغم  على 

اعمال احلاويات قوية يف �ساللة ولكن الزالت قدرتنا على النمو حمددة بالطاقة الفعلية للمحطة. ان 

الو�سع احلايل يف �سمال اخلليج ادى اىل ازدياد احجام اعادة ال�سحن يف �ساللة. �سوف يبقى تركيزنا 

ا�سافيني يف  زبائن  البحث عن  على  من�سبا  احلاويات  اعمال  يخ�س  فيما  ال�سنة  هذه  تبقى من  فيما 

املناطق  اعمال  والتو�سع يف  زبائننا احلاليني  العالقة مع  الق�سايا  وانهاء  والت�سدير  اال�سترياد  جمال 

الداخلية.

ان الفر�س التجارية االكرث جاذبية ملا تبقى من هذه ال�سنة تتمثل يف تنمية حمطة الب�سائع العامة 

ور�سيف ال�سوائل. ان املبادرات التجارية احلالية جلذب زبائن يف جمال ال�سوائل من املتوقع ان تقود 

اىل زيادة كبرية يف االعمال مع بحلول 2020. ان هذه امل�ساريع تتطلب وقتا الجنازها ولكنها ذات قيمة 

والب�سائع  التعدين  فان فر�س  ذلك  اىل  باال�سافة  للميناء.  امل�ستدامة  التنمية  اجل  ا�سرتاتيجية من 

حمطة  يف  املخرجات  وت�سريع  اال�ستيعابية  الطاقة  زيادة  اىل  احلاجة  ابرزت  قد  اجلديدة  ال�سائبة 

رافعتي حتميل متنقلتني  ل�سراء  امليناء طلبية  الهدف فقد قدم  العامة. والأجل حتقيق هذا  الب�سائع 

الربع  بحلول  اخلدمة  الرافعتان  هاتان  تدخل  ان  املتوقع  ومن   .)Mobile ship loaders)

الرابع 2018م.

متكنه  مرموقة  مكانة  يحتل  �ساللة  ميناء  ان  وهي  عليها  الرتكيز  يجب  جوهرية  م�ساألة  هناك 

اخرى  تطوير م�سادر  على  االن  نركز  اننا  العاملي.  االقت�ساد  يكتنف  الذي  الغمو�س  اثر  تخفيف  من 

لالإيرادات مع ا�ستمرار العمل مع �سركائنا اال�سرتاتيجيني لتطوير اعمالنا وحتقيق كفاءة ال�سبكات.

اخلامتة:
امتناين حل�سرة �ساحب  ا�سجل هنا خال�س  فانني  ال�سركة  وامل�ساهمني غي  االدارة  نيابة عن جمل�س 

اجلاللة ال�سلطان فابو�س بن �سعيد املعظم على نظرته اال�سرتاتيجية الثاقبة وقيادته احلكيمة ودعمه 

يف  اليها  و�سل  التي  املكانة  يحقق  ان  للميناء  املمكن  من  يكن  مل  بدونها  والتي  والالحمدود  امل�ستمر 

م�سايف املوانىء العاملية املتقدمة. 

ووزارة  �ساللة  حمور  يف  وال�سركاء  وامل�ستثمرين  لزبائننا  وامتناين  تقديري  عميق  هنا  ا�سجل  وانني 

النقل واالت�ساالت واع�ساء احلكومة املوقرة. 

والي�سعني هنا اال ان اتوجه باالمتنان لال�سهامات املتميزة للعاملني يف امليناء الذين الزالوا يقومون 

باداء العمل بتميز عال. 

بالنيابة عن جمل�س الدارة
بريك م�سلم العمري
رئي�س الجتماع
�سركة �ساللة خلدمات املوانىء �س م ع ع
09/نوفمرب /2017م

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 

النتائج املالية املجتمعة غري املدققة ل�صركتكم ملدة ت�صعة ا�صهر والتي تنتهي يف ٣0/�صبتمرب/2017م.
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بيان المركز المالي  الموحد غير المدقق  كما في ٣0/سبتمبر/2017م بيان الدخل الشامل الموحد غير المدقق للفترة المنتهية في ٣0/سبتمبر/2017م
سبتمبر 2016سبتمبر 2017سبتمبر 2017سبتمبر 2016

 - 0ألف دوالرألف دوالر
األصول 

األصول غير المتداولة
 67,228  65,600 الممتلكات والمعدات 170,556  174,787 

 174  158 أصول غير ملموسة 412  452 
 297  279 استثمارات متاحة للبيع 725  772 

 -  -  -  - 
 15,000  15,000 ودائع آلجل 39,000  39,000 

 215,009  210,693  81,037  82,699 
األصول المتداولة 

 1,943  2,138 المخزون 5,559  5,054 
 7,712  7,735 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 20,107  20,053 

 -  - ودائع قصيرة األجل -  - 
 5,000  2,000 ودائع آجلة 5,200  13,000 
 5,104  11,865 نقدية وشبه النقدية  30,848  13,271 
 51,378  61,714  23,738  19,759 

 102,457  104,775 مجموع األصول 272,407  266,387 
حقوق المساهمين 

 17,984  17,984 رأس المال  46,758  46,758 
 2,949  2,949 عالوة إصدار األسهم 7,666  7,666 

 5,995  5,995 احتياطي قانوني 15,584  15,584 
 )519( )271(عجز التحوط )705( )1,349(

 97  79 فائض إعادة التقييم 205  252 
 25,721  26,666 أرباح محتجزة 69,330  66,875 

 52,227  53,402 حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم  138,838  135,790 
 31  35 حقوق غير ُمسيطرة    91  80 

 52,258  53,437 مجموع حقوق المساهمين  138,929  135,870 
االلتزامات

االلتزامات غير المتداولة
 13,393  4,464 قروض  11,607  34,822 
 6,517  7,418 ضرائب مؤجلة 19,286  16,944 
 2,498  2,791 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 7,257  6,495 

 199  37 األدوات المالية المشتقة 97  517 
 58,779  38,246  14,710  22,607 

االلتزامات المتداولة
 18,343  27,462 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 71,410  47,692 

 -  - أرباح مستحقة -  - 
 8,929  8,929 قروض  23,215  23,215 

 320  234 األدوات المالية المشتقة 608  832 
 71,739  95,233  36,625  27,592 

 50,199  51,335 مجموع االلتزامات 133,478  130,518 
 102,457  104,775 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  272,407  266,387 

 0.290  0.297 صافي األصول للسهم الواحد )لاير عماني/دوالر أمريكي( 0.77  0.75 

سبتمبر 2016سبتمبر 2017سبتمبر 2017سبتمبر 2016

 ألف ر.ع ألف ر.عألف دوالرألف دوالر

41,327 42,123 اإليرادات109,519 107,451 

)25,895()27,506(تكاليف التشغيل المباشرة)71,513()67,333(

)5,277()4,378(مصروفات تشغيل أخرى)11,384()13,719(

)5,745()5,690(مصروفات إدارية وعمومية)14,792()14,943(

 877  965 إيرادات أخرى 2,507  2,280 

 5,287  5,514 الربح من التشغيل 14,337  13,736 

 )802( )527(تكاليف التمويل )1,371( )2,085(

 4,485  4,987 أرباح الفترة قبل الضرائب 12,966  11,651 

 )536( )2,221(ضريبة الدخل  )5,775( )1,393(

3,949 2,766 أرباح الفترة7,191 10,258 

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( - 

 227  226 صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية 588  590 

 590  541  208  227 

 227 208 إيرادات شاملة أخرى للفترة بعد خصم الضريبة 541 590 

 4,176  2,974 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة بعد خصم الضرائب 7,732  10,848 

األرباح المنسوبة إلى:

 3,951  2,765 مساهمي الشركة األم 7,188  10,264 

 )2( 1 حقوق غير ُمسيطرة    4  )6(

إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:

 4,178  2,973 مساهمي الشركة األم 7,729  10,854 

 )2( 1 حقوق غير ُمسيطرة    4  )6(

 0.022  0.015 العائد األساسي للسهم ) لاير عماني / دوالر أمريكي(  0.04  0.06 


