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م�ؤ�شر الأداء الفعال
200920102011201220132014ميناء �صاللة

بيانات العمليات الأ�صا�صية
5٫000 5٫000 5٫000 5٫000 5٫000 4٫800 طاقة الرافعة / 1000 مناولة

3٫034 3٫343 3٫634 3٫201 3٫484 3٫493 احلاويات )›000(
10٫314 7٫944 7٫251 6٫519 6٫280 3٫722 الأطنان )›000(

1٫439 1٫651 1٫735 1٫725 1٫791 1٫773 زيارة ال�شفن ملحطة احلاويات
1٫326 1٫321 1٫401 1٫555 2٫079 1٫946 زيارة ال�شفن ملحطة ال�شحن العام

2٫137 2٫167 2٫216 2٫109 2٫194 2٫320 العاملني

حتليل ن�صبة العمليات
30٫2032٫1031٫7831٫8031٫5430٫70�شايف اإنتاجية الرافعات

1٫420 1٫543 1٫640 1٫518 1٫588 1٫506 مناولة احلاويات لكل م�ظف
1٫176 1٫296 1٫409 1٫241 1٫351 1٫354 احلاويات / مرت يف الر�شيف

25 25 25 25 25 25 احلاويات حتت الت�شغيل
121٫349 133٫720 145٫360 128٫036 139٫376 145٫561 احلاويات /  الرافعة

61%67%73%64%70%73%ن�شبة الفائدة / رافعة

الأرقام بالألف ريال عماينالبيانات املالية ال�صا�صية
53٫533 58٫505 57٫540 49٫822 52٫678 47٫680 اليرادات

22٫605 27٫641 30٫337 19٫042 21٫161 19٫108 اجمايل الرباح
14٫249 14٫808 16٫776 12٫360 15٫910 13٫932 ربح نقدي

5٫262 5٫663 7٫083 2٫361 5٫760 4٫535 �شايف الربح / )اخل�شارة(
17٫984 17٫984 17٫984 17٫984 17٫984 17٫984 راأ�س املال امل�شاهم

48٫471 46٫855 44٫318 39٫684 38٫510 39٫711 �شايف ال�ش�ل
41٫235 47٫574 52٫617 59٫438 67٫215 74٫729 التزامات الدي�ن الجلة

حتليل الن�صب املالية
42%47%53%38%40%40%ن�شبة ارباح الت�شغيل
9٫8%9٫7%12٫3%4٫7%10٫9%9٫5%هام�س �شايف الربح

0٫079 0٫082 0٫093 0٫069 0٫089 0٫078 الربح النقدي لكل �شهم )ريال عماين(
0٫029 0٫031 0٫039 0٫013 0٫032 0٫025 الربح لكل �شهم )ريال عماين(

0٫2210٫2140٫2210٫2460٫2610٫269القيمة الدفرتية لكل �شهم )ريال عماين(
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تقرير جمل�س
الإدارة

تتوقع ال�شركة ا�شتمرار النمو يف حمطة ال�شحن العام وهذا ال�شيء 
يتعزز من الطلب املتنامي على احلجر اجلريي واجلب�س كما نتوقع ان 
تتما�شى خمرجاتنا من هذين املنتجني مع النمو احلا�شل يف اال�شواق 
خالل 2015م ، ان التحدي املاثل امامنا هو اال�شتمرار يف التعامل مع 

هاتني ال�شلعتني بكفاءة ونحن نتامل من احلكومة ان ت�شلم لنا امل�شاحة 
املخ�ش�شة للر�شيف اال�شايف والتي نحن بحاجة لها لتقدمي و�شع 
اخلطط  لال�شتثمار يف املعدات االلية ملناولة ال�شلع ال�شائبة لزيادة 

االنتاجية والكفاءة يف العمل ، ونحن نتوقع من املخت�شني بق�شم تقنية 
املعلومات ان يتولوا مو�شوع جتهيز هذه املعدات يف 2016م ، كما نتوقع 

ان ن�شهد حت�شنًا م�شطردًا يف ا�شترياد احلبوب 

بالنيابة عن جمل�س االدارة ي�سعدين ان اقدم لعنايتكم  
تقرير �سركتنا ال�سنوي مرفقا باحل�سابات املدققة لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م .
 لقد �سجلت �سركة �ساللة خلدمات املواينء )ميناء 

�ساللة ( ارقاما قيا�سية جديدة يف احجام املناولة يف 
حمطة ال�سحن العام العامة )GCT( وهذا عو�س اىل 

حد ما االنخفا�س احلا�سل يف احجام املناولة يف حمطة 
احلاويات )CT(  خالل 2014م مقارنة بـِ 2013م ، 
ومع ذلك فقد اجنزت ال�سركة �سنة مثمرة يف العديد 
من جماالت الت�سغيل منها االنتاجية وال�سالمة وهذا 

ماانعك�س ايجابا على اداء ال�سركة.

معايل اأحمد بن نا�صر املحرزي
رئي�س جمل�س الدارة 
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تقرير جمل�س
الإدارة

اأعزائي امل�صاهمني :
بالنيابة عن جمل�س الدارة ي�شعدين ان اقدم لعنايتكم 
املدققة  باحل�شابات  مرفقا  ال�شن�ي  �شركتنا  تقرير 

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014م .

)ميناء  امل�اينء  خلدمات  �شاللة  �شركة  �شجلت  لقد 
�شاللة ( ارقاما قيا�شية جديدة يف احجام املناولة يف 
ع��س  وهذا   )GCT( العامة  العام  ال�شحن  حمطة 
املناولة  احجام  يف  احلا�شل  النخفا�س  ما  حد  اىل 
مقارنة  2014م  خالل    )CT( احلاويات  حمطة  يف 
�شنة  ال�شركة  اجنزت  فقد  ذلك  ومع   ، 2013م  بـِ 
مثمرة يف العديد من جمالت الت�شغيل منها النتاجية 

وال�شالمة وهذا ماانعك�س ايجابا على اداء ال�شركة.

اداء ال�صركة :
م�ظفيها  �شالمة  العليا  ال�شركة  اول�ية  ت�شمنت 
رقما  ال�شركة  حققت  وقد  والزبائن  واملتعاقدين 
الرقام  اأدين  م�شجلة  ال�شالمة  معايري  يف  قيا�شيا 
)Lost Time Incident (LTI وهذا يعد تط�را 

ايجابيا.

يف  التح�شني  على  تركيزها  ال�شركة  وا�شلت  وقد 
الداء من خالل العديد من املبادرات للمحافظة على 

م�شت�ى اداء املحطات العاملية .

ان ا�شرتاتيجيتنا املتمثلة يف دعم من� ال�شركات املحلية 
التي ت�شتخدم امليناء للت�ا�شل مع ال�ش�اق العاملية قد 
اثبتت انها تقدم القيمة امل�شافة لكل ا�شحاب ال�شان، 

طن  ملي�ن   10٫3 العام  ال�شحن  حمطة  ناولت  لقد 
2013م  يف  طن  ملي�ن   7٫9 ب  مقارنة   2014 خالل 
، اما حمطة احلاويات فقد ناولت  3٫0 ملي�ن حاوية 
قيا�شية )بحجم ع�شرين قدما( مقابل 3٫3 ملي�ن يف 
تط�ير  النخفا�س اىل  يعزى هذا  ان  2013م وميكن 
لتجارة  البطيء  النم�  املنطقة ا�شافة اىل  امل�انئ يف 
احلاويات على امل�شت�ى العاملي ، ورغم ذلك فان ميناء 
�شاللة احتفظ مب�قعه بني امل�اينء العاملية الرائدة يف 

هذا املجال .

اجلانب املايل : 
ريال  ملي�ن   53٫5 اىل  املجمعة  اليرادات  و�شلت 
املا�شية  بال�شنة  مقارنة   9% انخفا�س  بن�شبة  عماين 
وهذا يعزى اىل انخفا�س عدد احلاويات املناولة ، اما 
الرباح ال�شافية فقد بلغت 5٫26 ملي�ن ريال عماين 

مقارنة ب 5٫7 ملي�ن يف 2013م.

لتخفي�س  مببادراتها  م�شتمرة  لتزال  ال�شركة  ان 
ال�شركة  وزعت   ، 2014م  خالل  الجمالية  التكاليف 
ارباحًا �شافية بن�شبة %25 وذلك عن 2013م ، واذا 
الداء  يف  احلا�شل  النخفا�س  العتبار  بعني  اخذنا 
ب�ش�ق  يتعلق  فيما  ال�ش�اق  يف  الطارئة  والظروف 
ان  ي�شره  الدارة  فان جمل�س  �شحن احلاويات  اعادة 
احل�ش�س  على   15% بقيمة  ارباح  ت�زيع  عن  يعلن 
 15 ي�شاوي  وهذا   ، ال�شركة  راأ�شمال  من  املدف�عة 
بي�شة لل�شهم ال�احد وهذا يعادل مبلغا اجماليا قدره 

2٫698  ملي�ن ريال .

توزيعات الرباح خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية   :

2013 2012 2011 2010 2009
%25 %25 %15 %25 %10   ت�زيعات الرباح

4،495 4،495 2،697 4،495 1،798 امل�شالح املدف�عة

تطوير املوارد الب�صرية :

ال�شركة. ولجل بقاء  العامل�ن لدينا يف جناح  ي�شهم 
ال�شركة يف املناف�شة فانها لبد ان حتافظ على م�قعها 
املتقدم يف القطاع من خالل تثقيف وت�عية امل�ظفني 
ولزالت   . املمار�شات  واف�شل  والتقنيات  بالجراءات 
ال�شركة ت�شتثمر يف التدريب والتط�ير للعاملني لديها 
املهارات  وزيادة  التعمني  تعزيز  على  الرتكيز  مع 

واخلربات املحلية.
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امل�صوؤوليات الجتماعية لل�صركة :

يتفق  الذي  املجتمع  خدمة  برنامج  يف  وبق�ة  �شاللة  ميناء  ي�ؤمن 
ال�شركة  ا�شتثمرت  لقد  التط�عي  والعمل  ال�شتدامة  ا�شا�شيات  مع 
2014م  يف  املجتمع  خدمة  مبادرات  يف  عماين  ريال   )71000(
اىل  تهدف  وثانيا  ظفار  مبنطقة  ال�شلة  وثيقة  اوًل  تعترب  والتي 
اىل  حتتاج  التي  املجتمعية  الفئات  من  ممكن  عدد  اكرب  خدمة 
الدعم ، تت�ىل ال�شركة ب�شكل رئي�شي دعم ورعاية جمالت التعليم 
وتنمية امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية واملت��شطة والبيئة وال�شالمة وال�شحة 
)العقبة-جرزمي  لطرق  ال�شركة  دعم  اىل  وا�شافة   ، والريا�شة 
و�شريع  امن  ب�شكل  بثمريت  طاقة  تربط  والتي  والعقبة-انهب�ب( 
الخرى  الرعاية  مبادرات  نذكر  ان  اي�شا  فخرنا  دواعي  من  فان 
الثانية  لل�شنة  ظفار  يف  اكادمييا  املتف�قني  تكرمي  تت�شمن  والتي 
ورعاية  املتنقلة  الطفال  ملكتبة  ال�شندباد  وم�شروع  الت�ايل  على 
للمرة الوىل حيث كان %50 من  ال�شباب يف م�شقط 2014م  قمة 
ملتزما  �شاللة  ميناء  ولزال   ، �شاللة  �شباب  من  هم  امل�شاركني 

بدوره يف تعزيز التنمية القت�شادية يف الدولة.

النظرة امل�صتقبلية :

تت�قع ال�شركة ا�شتمرار النم� يف حمطة ال�شحن العام وهذا ال�شيء 
يتعزز من الطلب املتنامي على احلجر اجلريي واجلب�س كما نت�قع 
النم� احلا�شل يف  مع  املنتجني  تتما�شى خمرجاتنا من هذين  ان 
ال�شتمرار  ه�  امامنا  املاثل  التحدي  ان   ، 2015م  ال�ش�اق خالل 
يف التعامل مع هاتني ال�شلعتني بكفاءة ونحن نتامل من احلك�مة ان 
ت�شلم لنا امل�شاحة املخ�ش�شة للر�شيف ال�شايف والتي نحن بحاجة 

لها لتقدمي و�شع اخلطط  لال�شتثمار يف املعدات اللية ملناولة ال�شلع 
ال�شائبة لزيادة النتاجية والكفاءة يف العمل ، ونحن نت�قع جتهيز 
هذه املعدات يف 2016م ، كما نت�قع ان ن�شهد حت�شنًا م�شطردًا يف 

ا�شترياد احلب�ب وغريها من ال�شحنات العامة.

ويف �ش�ء ما مت ذكره اآنفًا فان م�شتقبل حمطة احلاويات اقل مدعاة 
للتفاوؤل لننا نت�قع انخفا�س يف النتاجية ب�شكل مت�شارع كتلك التي 

�شهدناها يف ال�شن�ات املا�شية.

لعادة  ال�شافية  النفقات  تقلي�س  نح�  تتجه  ال�شحن  خط�ط  ان 
ال�شحن ، وب�شبب زيادة احمال �شفن ال�شحن املت�فرة فانها ت�شتطيع 
القيام برحالت مبا�شرة اإىل املحطات النهايئة لها، ان هذا الجتاه 
جتارة  انخفا�س  ا�شتمرار  اىل  ي�ؤدي  و�ش�ف  متزايدًا  من�ًا  ي�شهد 

اعادة ال�شحن يف امل�شتقبل املنظ�ر .

يعتمد  �شاللة  ميناء  يف  احلاويات  جمال  يف  العمال  م�شتقبل  ان 
اىل حد كبري على قدرتنا على زيادة احجام ال�شترياد والت�شدير 
، لقد �شهدنا جناحًا يف هذا املجال يف �شنة 2014م ، غري انه علينا 
ان نق�ل بان هذا كان عائدا اىل حد ما اىل ال�شكالت احلا�شلة 
يف ميناء �شحار ب�شبب اغالق ميناء ال�شلطان قاب��س ، لذلك فاننا 
ت�قيت عملية  وعلى  كثريًا على جناح منطقة �شاللة احلرة  نع�ل 
�شن�ا�شل  فاننا  لذا   ، احلديدية  ال�شكة  �شبكة  مع  �شاللة  ربط 
املجالني  هذين  يف  امل�قرة  احلك�مة  مع  للتن�شيق  احلثيثة  جه�دنا 
و�ش�ف ت�ا�شل ال�شركة باإذن اهلل عملها على البقاء على م�قعها 

املتميز .
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اخلامتة :

فانني  ال�شركة  يف  امل�شاهمني  وجميع  الإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 
ال�شلطان  اجلاللة  ل�شاحب  وامتناين  تقديري  بالغ  هنا  ا�شجل 
وقيادته  روؤيته  على  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  �شعيد  بن  قاب��س 
ال�شرتاتيجية ودعمه الالحمدود الذي من دونه مل نكن لن�شتطيع 

ان ن�شل اىل م�شايف املراتب العاملية.

واع�شاء  والدائنني  وامل�شتثمرين  زبائننا  جميع  ا�شكر  ان  اود  كما 
احلك�مة امل�قرة الذين نعمل معهم ب�شكل ي�مي .

واخريًا ولي�س اآخرًا ا�شجل امتناين لال�شهامات القيمة التي يبذلها 
امل�ظف�ن يف حتقيق ما اجنزناه يف 2014م ، فلم يكن ذلك ممكنًا 

ل�ل عملهم الدوؤوب وتعاونهم امل�شتمر وتفانيهم يف العمل .

                                   
احــمد بن نا�صر املحرزي

رئيــــ�س جملـــــــ�س الدارة
�شركة �شاللة خلدمات امل�اينء 

11 فرباير 2015
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تقرير مناق�سات الإدارة
وحتليالته

ديفيد جليدهيل
الرئي�س التنفيذي

الزال �سوق �سحن احلاويات مير يف فرتة حتديات ن�سبيا 
، كما ان انخفا�ض ا�سعار الوقود ب�سكل ملحوظ البد 

وان ينعك�ض ايجابا على �سناعة ال�سحن ب�سكل عام على 
الرغم من عدم وجود موؤ�سرات وا�سحة تدل على الفرتة 

التي �سي�ستمر فيها هذا االنخفا�ض ، والتي من خاللها 
ميكن قيا�ض النمو يف �سوق احلاويات .

ان �سركة �ساللة خلدمات املواينء SAOG والتي ت�سمى 
اي�سا "ميناء �ساللة" هي ميناء �سخم متعدد االغرا�ض 

يف منطقة و�سط غرب ا�سيا ، ويتوىل ت�سغيل وادارة 
وجتهيز ميناء من الطراز العاملي بناء على اتفاقية 

امتياز ملدة 30 عامًا موقعة مع احلكومة العمانية. تتوىل 
ادارة امليناء �سركة APM  Terminals وهي م�سغل 
عاملي ملحطات احلاويات ولها م�سالح يف 186 ميناء 

ولديها خدمات ت�سغيلية يف 63 دولة. وتعد ال�سركة 
واحدة من اأكرب امل�سغلني العامليني الرائديني يف جمال 

املواينء واملحطات وتخدم جميع خطوط ال�سحن 
الرئي�سية بناجت اجمايل قدره 36.3 مليون حاوية قيا�سية 

يف 2013م .
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تقرير مناق�سات الإدارة 
وحتليالته
ن�صاط ال�صركة :

والتي   SAOG امل�اينء  خلدمات  �شاللة  �شركة  ان 
�شخم  ميناء  هي  �شاللة"  "ميناء  اي�شا  ت�شمى 
 ، ا�شيا  غرب  و�شط  منطقة  يف  الغرا�س  متعدد 
الطراز  من  ميناء  وجتهيز  وادارة  ت�شغيل  ويت�ىل 
العاملي بناء على اتفاقية امتياز ملدة 30 عامًا م�قعة 
�شركة امليناء  ادارة  تت�ىل  العمانية.  احلك�مة   مع 

ملحطات  عاملي  م�شغل  وهي   APM  Terminals
احلاويات ولها م�شالح يف 186 ميناء ولديها خدمات 
اأكرب  من  واحدة  ال�شركة  وتعد  دولة.   63 يف  ت�شغيلية 
امل�اينء  جمال  يف  الرائديني  العامليني  امل�شغلني 
الرئي�شية  ال�شحن  خط�ط  جميع  وتخدم  واملحطات 
يف  قيا�شية  حاوية  ملي�ن   36٫3 قدره  اجمايل  بناجت 

2013م .

خلدمات  �شاللة  �شركة  تعاملت  2014م  عام  يف 
امل�اينء مع 3 ملي�ن حاوية قيا�شية و 10٫3 ملي�ن طن 
على  العامة  الب�شائع  حمطة  و  احلاويات  حمطة  يف 
الرتتيب. ولزالت ال�شركة تركز على تط�ير مهارات 
من   70% من  اكرث  بان  وتفخر  لديها  العاملة  الق�ة 
العمالة  قبل  من  ت�ؤدى  للمهارة  حتتاج  التي  العمال 
ال�طنية وت�شخ ال�شركة مايزيد على 70 ملي�ن دولر 
العماين  القت�شاد  يف  ال�شي�لة النقدية  من  �شن�يا 
التي تهدف  للخطة  الناجح  التنفيذ  ويعزى ذلك اىل 
اىل جعل اكرث من %80 من عمليات م�شرتيات جتهيز 

امليناء من ال�ش�اق املحلية.

هيكلية وتطوير �صناعة احلاويات:

حتديات  فرتة  يف  مير  احلاويات  �شحن  �ش�ق  لزال 
ن�شبيا ، كما ان انخفا�س ا�شعار ال�ق�د ب�شكل ملح�ظ 
ب�شكل  ال�شحن  �شناعة  على  ايجابا  ينعك�س  وان  لبد 
عام على الرغم من عدم وج�د م�ؤ�شرات وا�شحة تدل 
على الفرتة التي �شي�شتمر فيها هذا النخفا�س ، والتي 

من خاللها ميكن قيا�س النم� يف �ش�ق احلاويات .

الالعب  ك�نها  يف  �شت�شتمر  النا�شئة  ال�ش�اق  ان   
 ، امليناء  م�شغلي  نظر  وجهة  من  النم�  يف  الرئي�شي 
الهندية  القارة  �شبه  دول  يف  ال�ش�اق  هذه  وت�شمل 
وافريقيا وغريها  الق�شى  وال�شرق  الو�شط  وال�شرق 
وهي ا�ش�اق دينامية للعمل وتعمل وفق جدول اعمال 
طم�ح من ال�شالح ال�شيا�شي ولديها انفتاح للعمل مع 
القطاع اخلا�س ، ان جميع م�شغلي امل�اينء يرتقب�ن 

الفر�شة املنا�شبة للم�شاركة ب�شكل عادل وم�ش�ؤول.

تراجع  �شاللة  ميناء  يف  احلاويات  حمطة  لزالت 
الق�ية  املناف�شة  م�قعها يف �ش�ق احلاويات من حيث 
حل�ل  وايجاد  النتاجية  تعزيز  على  الرتكيز  وحتاول 
 ، حتديدًا  اخلريف  ف�شل  يف  العاتية  الم�اج  مل�شكلة 
نقاط  وامل�شتقبليني  احلاليني  للزبائن  و�شحنا   وقد 
الق�ة يف املحطة والقيمة امل�شافة التي يقدمها امليناء 
وقد قمنا بالرتويج عن الت�شهيالت واخلدمات واعداد 
اإىل  الربامج الالزمة لها لجتذاب ا�شحاب العمال 
ميناء �شاللة ملا يتمتع به من ميزة امل�قع ال�شرتاتيجي 
وم�شت�يات اخلدمة التناف�شية وعملنا على رفع ال�عي 
ولزال   ، وامل�شدرين  امل�شت�ردين  من  كل  لدى  بذلك 
امليناء يعمل مع ادارة منطقة �شاللة احلرة وغريها 
ال�شركات  ح�شة  لزيادة  املنطقة  يف  ال�شركات  من 

املحلية يف العمال. 

اجلديدة  املعطيات  على  بناء  الو�شاع  تغريت  لقد 
ب�شكل  العاملية  القت�شادية  الزمة  بعد  ال�ش�اق   يف 
كبري، ان قدرا كبريا من التط�ر الذي ي�شهده امليناء 
واملدف�ع من قبل احلك�مة )ولي�س من قبل ال�ش�اق( 
للميناء  ال�شتيعابية  القدرة  يف  والزيادة  املنطقة  يف 
فان  خ�ش��شًا  الفرتة  هذه  ففي   ، القلق  يثري  امر 
هدفها  حتالفات  بناء  على  تعمل  ال�شحن  خط�ط 
تقليل  اىل  �شي�ؤدي  وهذا  الت�شغيلية  النفقات  تقلي�س 
بق�ة  ن�ؤمن  باملقابل  لكننا   ، ال�شحن  اعادة  ن�شاط 
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م�قعنا ال�شرتاتيجي و�شتبقى م�شت�يات اخلدمة لدينا من الع�امل الرئي�شية التي جتذب الزبائن ، ان الق�ى العاملة ت�شكل كلفة عالية يف 
جمال عملنا وان التغريات اجلذرية يف قان�ن العمل يف 2011-2012 - 2013 – 2014م قد �شكلت التزامات مالية ا�شافية يف املدف�عات 

وهذه ي�ؤثر على قدرتنا التناف�شية يف ال�ش�ق العاملي .

مراجعة العمليات :
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حمطة الب�صائع العامة :

لقد �شجلت هذه املحطة رقما قيا�شيا يف الناجت الجمايل قدره 10٫31 ملي�ن طن بزيادة قدرها %30 مقارنة ب�شنة 2013م ، حيث قامت 
اآخر مراحله حاليًا ، ال اننا ما زلنا يف  احلك�مة امل�قرة م�ؤخرًا با�شناد مناق�شة م�شروع ت��شعة حمطة الب�شائع العامة واجلاري تنفيذ 

انتظار م�شروع ان�شاء ممر الحزمة اخلدمية .

ان حمطة ال�شحن العامة ل زالت تعمل باكرب من طاقتها ال�شتيعابية بف�شل التح�شينات التي ادت اىل الكفاءة يف العمل والبتكار على الرغم 
من التاخري يف جتهيز املحطة وعمليات الت��شعة .

)خ�ش��شا  املعباة  والب�شائع  وال�ق�د  امليثان�ل  يليهما  املحطة  لعمال  الرئي�شيتني  ال�شلعتني  ميثالن  زال  ما  واجلب�س  اجلريي  احلجر 
ال�شمنت(. تتمتع املحطة بنظرة م�شتقبلية ايجابية  حيث ابدى الكثري من الزبائن اجلدد رغبتهم يف ا�شتئناف اعمالهم كما ه� احلال 

كذلك بالن�شبة للزبائن احلاليني الذين زادوا اعمالهم يف 2015م والع�ام التي تليها .
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بنية  اإيجاد  على  بالعمل  احلرة  �شاللة  منطقة  تق�م 
العديد  قام  حيث   ، م�شتمر  ب�شكل  لزبائنها  حتتية 
وابدوا  وامليناء  احلرة  املنطقة  بزيارة  الزبائن  من 
، لقد ت��شل امليناء  رغبتهم ببدء اعمالهم يف �شاللة 
ل�شتغالل   )MOU( تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  اىل 
وبدء  بالكامل  جه�زيته  حال  ال�شائلة  ال�شائع  ر�شيف 
مع  امل�شرتك  العمل  امليناء  و�شي�ا�شل  به.  العمليات 
�شركة �شاللة للمنطقة احلرة والبحث عن كيفية خلق 
فر�س جديدة ولعب دور رئي�شي يف تط�ير منطقة ظفار 

.

حمطة احلاويات :

حاوية  ملي�ن   3٫03 مبناولة  احلاويات  حمطة  قامت 
، لقد   ال�شنة املا�شية  قيا�شية بانخفا�س قدره %9 عن 
بنيت التقديرات يف الرقام لهذه العام بناء على خطة 
اعادة ال�شحن لدى بع�س الزبائن  ، كما ن�د الإ�شارة 
اإىل هذا النخفا�س قد جاء بناِء على انخفا�س انتاج 
العالية  الم�اج  ب�شبب  احلاويات  حمطة  يف  الرافعات 
العام  وانتهى  2014م   ل�شنة  اخلريف  م��شم  خالل 

مقب�ًل على هذا النح� .

ال�صالمة :

ان اجله�د امل�شتمرة جلعل ميناء �شاللة اكرث �شالمة 
اثمرت  وغريهم  واملتعهدين  العاملني  من  لكل  للعمل 
ا�شابات  من  منخف�س  م�شت�ى  على  احلفاظ  يف 
معدل  كان  ذلك.  عن  الناجم  ال�شائع  وال�قت  العمل 
تكرار �شياع ال�قت ب�شبب ال�شابة يف  2014م قد بلغ 
هذا  ان   ، 2013م  يف   )  0٫44( بـِ  مقارنة   )  0٫47(
الرقم يجعل ميناء �شاللة يحتل م�قعا بارزا ورياديا يف 
جمال ال�شالمة. غري ان ذلك مل يبلغ امل�شت�ى املطل�ب 
فاننا ب�شكل كامل ، لذا �شن�ا�شل هذه العام ا�شتثمارنا 
اية  وق�ع   دون  للحيل�لة  التحتية  والبنية  التقنيات  يف 
خماطر ا�شافية يف بيئة العمل ل�شمان �شالمة الفراد 

العاملني يف امليناء.

املوارد الب�صرية والتاأهيل والتدريب :

بلغ جمم�ع العاملني يف ال�شركة نهاية 2014م )2137( 
ن�شبة  وبلغت  2013م  يف  عامل   )2167( بـِ  مقارنة 

تعمني العمالة املاهرة ) %70 ( مقارنة بـِ )%68( عام 
2013م. 

للقيام  مل�ظفينا  وتاأهيل  تدريب  برامج  باعداد  نق�م 
بالعمل املطل�ب الذي يراعي ال�شالمة والكفاءة ، وقد 
على  املا�شي  العام  تدريبية خالل  دورات  عقدت عدة 
يد خرباء من داخل ال�شركة  قي العديد من املجالت 
الكلية )TPM( والت�شالت  مثل ال�شيانة النتاجية 
 LEAN Six و    ER وم�شتخدمي  الزبائن  وخدمة 
القيادية  واملهارات  وال�شيانة  والعمليات   Sigma
لزيادة  م�شتمر  ب�شكل  الداء  على حت�شني  نركز  كما   ،

النتاج  مل�اجهة التحديات امل�شتقبلية .

اعادة تقييم العملة :

ليزال الريال العماين مرتبطًا بالدولر المريكي وه� 
امر من املت�قع ان ي�شتمر احلال على هذا النح� خالل 
ال�شن�ات القليلة القادمة على اقل تقدير ، غري  ان اي 
ت�ؤثر  مالية  تبعات  له  �شتك�ن  ال�شيا�شة  هذه  يف  تغيري 
�ش�ف  ال�شركة  فان  عليه   وبناٍء   ، ال�شركة  على  �شلبًا 
قدر  ل  اية  لحت�اء  املمكنة  والتدابري  ال��شائل  تتخذ 

اهلل .

املراجعة املالية :

 5٫26 مبلغ  2014م  ل�شنة  جمتمعة  الرباح  �شايف  بلغ 
قبل خ�شم  املدخ�لت  و�شجلت   ، ريال عماين   ملي�ن 
ملي�ن   16٫34 مبلغ  وال�شتهالك  والف�ائد  ال�شرائب 
ريال عماين حمققة هام�شا قدره %30 مقارنة بـِ 29% 
نتيجة  ا�شا�شًا  الهام�س  هذا  حتقق  حيث   ، 2013م  يف 
الرغم  على  التكلفة  تقلي�س  عن  نتج  الذي  للتح�شن 
احجام  تقلي�س  الناجمة عن  اليرادات  انخفا�س  من 

احلاويات .

ملي�ن  تاريخنا هذا 53٫53  اىل  اليرادات  �شايف  بلغ 
ريال عماين مقارنة ب 58٫50 ملي�ن ريال عماين يف 
احلاويات  حمطة  يف  الحجام  �شجلت  لقد   ، 2013م 
الب�شائع  حمطة  �شجلت  حني  يف   9% مبقدار  نق�شا 

العامة من�ا قدره %30 مقارنة ب�شنة 2013م .

الق�ى  كلفة  على  املبا�شرة  الت�شغيلية  التكاليف  ت�شتمل 
العاملة وتكاليف ال�شالح وال�شيانة وتكاليف الطاقة 
وقد   ، والت�شال  الت�شغيل  ونظم  البحرية  والتكاليف 
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الكلفة  انخف�شت   ، 2013م  مع  مقارنة   2% بن�شبة  هذه  انخف�شت 
ب�شبب  2013م  بـِ  مقارنة   2% مبقدار  العاملة  للق�ى  الجمالية 
انخفا�س ب�شيط يف عدد العاملني مقارنة مبثيله يف العام املا�شي 
الت�شخم  الزيادة احلا�شلة يف  الرغم من  على  وقد حدث ذلك   ،

املرتبط باملرتبات الثابتة واحل�افز والزيادات ال�شتحقة.

من  اقل  2014م  يف  الت�شغيل  عن  الناجمة  التهالك  ن�شبة  كانت 
اآخذين يف العتبار ال�ش�ل التي ا�شتهلكت   ، مثيلتها عام 2013م 

بالكامل ونفقات راأ�س املال الالزمة ل�شتبدالها .

بـِ  مقارنة  هام�شي  ب�شكل  اعلى  وال�شيانة  الت�شليح  تكاليف  كانت 
2013م بن�شبة )%1 ( وذلك عائد اىل تطبيق ال�شيانة النتاجية 

الكلية وا�شتبعاد امل�ج�دات املتقادمة بالعمر الفرتا�شي . 

ال�ق�د والطاقة بن�شبة )%11 ( مقارنة بنف�س  انخف�س ا�شتهالك 
الفرتة من  العام  2013م ب�شبب نق�س احجام املناولة يف حمطة 

احلاويات والت�فري الذي حتقق من خالل الكفاءة يف العمل . 

الر�س وحق�ق  ايجار  تكاليف  تت�شمن  والتي  المتياز  تكاليف  اما 
راجع  وهذا   17% بن�شبة  انخف�شت  فقد  واملتغرية  الثابتة  المتياز 
التي  احلاويات  حمطة  يف  المتياز  ر�ش�م  تخفي�س  اىل  ا�شا�شًا 
�شنة 2013م  بن�شبة %11 مقارنة مع  الرباح  انخفا�شا يف  �شهدت 
، اما ر�ش�م الدارة فقد كانت مت�افقة مع النخفا�س يف اليرادات 

واحجام املناولة.  

بـِ  مقارنة   )29%( بن�شبة  اقل  والدارية  العامة  التكاليف  كانت 
2013م وهذا يع�د ا�شا�شًا اىل التح�شني الذي طراأ على الجراءات 
حت�شيلها  يف  امل�شك�ك  والدي�ن  املتقادمة  امل�ج�دات  مع  املتخذة 
ا�شافة اىل التكاليف ال�شت�شارية التي مت ا�شقاطها ملرة واحدة يف 

2013م . 

ب�شبب  2013م  خالل   )  10%( بن�شبة  التم�يل  تكاليف  انخف�شت 
امليزان الدائن القائم املنخف�س .

النظرة امل�صتقبلية :

ب�شبب  العامة  الب�شائع  حمطة  يف  النم�  ا�شتمرار  ال�شركة  تت�قع 
تزيد  ان  نت�قع  كما  واجلب�س،  اجلريي  احلجر  على  الطلب  زيادة 
خالل  كمعدل  �شهريا  طن  ملي�ن  ال�شلعتني  هاتني  من  خمرجاتنا 
ال�شلعتني  هاتني  مناولة  ه�  امامنا  املاثل  التحدي  �شيبقى   .2015
ال�شايف  الر�شيف  ت�شلمينا  امل�قرة   احلك�مة  من  وناأمل  بكفاءة 
مهم  با�شتثمار  للقيام  نخطط  اننا  كما   ، اليه  بحاجة  نحن  الذي 
التي   )AGGREGATES( احلب�ب ملناولة  الآلية  املعدات  يف 

ن�شهد  ان  نت�قع  اننا  كما   ، 2016م  يف  وت�شليمها  ا�شتالمها  نت�قع 
حت�شنا جيدًا يف ت�ريد احلب�ب وغريها من ال�شحنات العامة.

نت�قع  لننا  للتفاوؤل  مدعاة  اقل  احلاويات  حمطة  م�شتقبل  ان 
انخفا�س النتاجية املت�شارعة التي �شهدناها يف ال�شن�ات املا�شية 
، ان خط�ط ال�شحن تتجه نح� تقلي�س النفقات ال�شافية لعادة 
ال�شحن ، وب�شبب زيادة جم�لة �شفن ال�شحن املت�فرة فانها ت�شتطيع 
القيام برحالت مبا�شرة اكرث ، وبناٍء فان هذا الجتاه ي�شهد من�ًا 
متزايدًا و�ش�ف ي�ؤدي اىل ا�شتمرار انخفا�س جتارة اعادة ال�شحن 

يف امل�شتقبل املنظ�ر .

يعتمد  �شاللة  ميناء  يف  احلاويات  جمال  يف  العمال  م�شتقبل  ان 
اىل حد كبري على قدرتنا على زيادة احجام ال�شترياد والت�شدير 
، حيث �شهدنا جناحًا يف هذا املجال يف �شنة 2014م ، ال ان هذا 
�شحار  ميناء  احلا�شلة يف  ال�شكالت  اىل  ما  اىل حد  عائدا  كان 
نع�ل  فاننا  لذلك   ، قاب��س  ال�شلطان  ميناء  ان�شطة  تغيري  ب�شبب 
ربط  عملية  ت�قيت  وعلى  احلرة  �شاللة  منطقة  جناح  على  كثريًا 
جه�دنا  �شن�ا�شل  فاننا  لذا   ، احلديدية  ال�شكة  �شبكة  مع  �شاللة 

احلثيثة للتن�شيق مع احلك�مة امل�قرة يف هذين املجالني . 

ال�شركة  يف  للمعاملني  وامتناين  تقديري  عميق  هنا  ا�شجل  وانني 
دعمهم  على  امل�قرة  احلك�مة  واع�شاء  وامل�ردين  زبائننا  و 
الالحمدود خالل 2014م ونتطلع اىل ا�شتمرار هذا التعاون املثمر .

                                  

ديفيد جليدهيل
الرئي�س التنفيذي

11/فرباير /2015
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تقرير مبادئ
تنظيم واإدارة ال�سركة



24

تنظيم واإدارة �صركة �صاللة خلدمات املوانئ )�صم.ع.ع.( )ميناء �صاللة(

تهدف فل�شفة �شركة �شاللة خلدمات امل�انئ اإىل زيادة ف�ائد امل�شاهمني وحماية منافع اأ�شحاب امل�شالح وروؤو�س الأم�ال ، تهدف ال�شركة 
اإىل حتقيق ذلك عرب الك�شف عن حقائق ملم��شة واإجناز اأعلى م�شت�يات ال�شفافية وال�شتقاللية والعدالة يف جميع اوجه العمليات ومراحلها 
، ونعتقد اأي�شا انه من ال�شروري اأن تك�ن هناك �شيا�شات وا�شحة ت�ؤمن جلميع من يعمل يف اإدارة ال�شركة بجميع م�شت�ياتها ،  لتك�ن قادراة 
على العمل ل�شالح امل�شاهمني ، تق�م ال�شركة بتطبيق مبادئ وت�جيهات الهيئة العامة ل�ش�ق املال اخلا�شة بتقرير مبادئ تنظيم واإدارة 

ال�شركة والإي�شاحات اخلا�شة به.

جمل�س الإدارة
يتاألف جمل�س الأدارة من �شتة اأ�شخا�س وه� م�ش�ؤول عن اإدارة اأعمال ال�شركة. لقد ُحدد دور املجل�س ووظائفه وم�ش�ؤولياته بدقة. تت�شمن 

وظائف املجل�س اإ�شافة اإىل دوره الرئي�شي يف مراقبة �شيا�شة ال�شركة ما ياأتي:
• اإعتماد روؤية ال�شركة ومهمتها واأهدافها.	
• امل�شاركة يف �شياغة اخلطط التجارية ال�شرتاتيجية.	
• مراجعة اخلطط املالية وامليزانية وامل�شادقة عليها.	
• مراقبة ومراجعة اأداء ال�شركة.	
• التاأكد من تقّيد ال�شركة بالق�انني والل�ائح.	
• اإختيار الرئي�س التنفيذي وت�ظيفه.	

يتاألف جمل�س اإدارة ال�شركة حتى تاأريخ 31 دي�شمرب 2014:

الفئةال�صم
غري تنفيذي، غري م�شتقل، معنيمعايل/ اأحمد بن نا�شر املحرزي

غري تنفيذي، غري م�شتقل، معنيالفا�شل/ علي بن حممد ر�شا
غري تنفيذي، غري م�شتقل، منتخبالفا�شل/  بيدر �ش�ندرجارد 

غري تنفيذي، غري م�شتقل، منتخبالفا�شل/ تيمن مي�شرت
غري تنفيذي،  م�شتقل، منتخب ال�شيخ/ بريك بن م�شلم العمري

غري تنفيذي، م�شتقل، منتخبالعميد/ �شلطان بن �شيف بن �شع�د الأخزمي

ملحة عن اأع�صاء جمل�س الإدارة :

معايل / اأحمد بن نا�صر املحرزي: رئي�س جمل�س ادارة �شركة �شاللة خلدمات امل�انئ، ت�شلم مهام رئا�شة املجل�س يف الرابع من اأغ�شط�س 
2013م ، ومعاليه وزيرًا ال�شياحة يف ال�شلطنة حاليًا ، تبّ�اأ �شابقًا عدة منا�شب منها رئي�س ق�شم اأوروبا ال�شرقية بالدائرة الأوروبية ب�زارة 
اخلارجية ، و �شغل اأي�شًا من�شب �شفري ال�شلطنة املعتمد بجمه�رية اجلزائر، و�شفريًا غري مقيم يف كل  من غانا، الغاب�ن، ب�ركينافا�ش�، 

النيجر ، �شفريًا معتمدًا يف كل من قريغيزيا وجمه�رية فرن�شا و�شفريًا غري مقيم بالربتغال .

الفا�صل علي حممد ر�صا: نائب رئي�س املجل�س ، ان�شم اىل جمل�س اإدارة ال�شركة يف عام 2010م ، يعمل حاليًا م�شت�شارًا لالإ�شتثمارات 
احلك�مية مبكتب وكيل وزارة املالية ، حا�شل على درجة  املاج�شتري يف املحا�شبة والتنمية املالية من جامعة برمنغهام وميتلك خربة عملية 
تزيد عن ع�شرين عاما وقد تقلد العديد من املنا�شب العليا يف احلك�مة ، كما اأنه يت�ىل ع�ش�ية جمال�س اإدارة �شركات يف قطاع خدمات 

الت�شنيع واخلدمات امل�شرفية .
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الفا�صل/ بيدر �صوندرجارد : م�اطن دمناركي يعمل حاليًا مبن�شب الرئي�س التنفيذي ملكتب �شركة اأي. بي. اأم. تي ملحطات احلاويات 
يف منطقة اأفريقيا وال�شرق الأو�شط ، خريج اأكادميية بحرية وحائز على �شهادات عليا من كلية )اآي. اأم. دي( لإدارة الأعمال ومن جامعة 
ك�رنيل ، جامعة هارفرد ، بداأ حياته املهنية بالعمل على �شفن احلاويات قبل اإن�شمامه اىل �شركة )اأي. بي. اأم. تي(، حيث عمل يف كافة 
اأنحاء العامل، كما �شغل من�شب ع�ش� جمل�س اإدارة يف كل من �شلطنة عمان، ال�شني، الربازيل، م�شر، �ش�ي�شرا، ماليزيا، م�ري�شي��س، 

ال�ليات املتحدة الأمريكية ، ك��شتاريكا ، وه�لندا .

الفا�صل / تيمن غريت�س مي�صرت : م�اطن ه�لندي ي�شغل حاليًا من�شب نائب الرئي�س لالإدارة والأعمال ب�شركة اأي. بي. اأم. ملحطة 
احلاويات ، ح�شل الفا�شل تيمن على �شهادة عليا بالنقل البحري من جامعة ك�رنيل وجامعة ك�ل�مبيا وهارفارد ، م�شى عليه اأكرث من 5 
�شن�ات ع�ش�ًا يف جمل�س اإدارة ال�شركة التي �شغل فيها من�شب الرئي�س التنفيذي من عام 2005 وحتى عام 2007 ، ميتلك خربة عاملية 
وا�شعة يف جمال ال�شحن البحري واإدارة امل�انئ حيث عمل مبنا�شب اإدارية ملجم�عة �شركات اأي. بي. م�للر مري�شك يف رو�شيا والباك�شتان 
رئي�س  ُعنَي  ، يف عام 2007م  ال�شرقية  اوروبا  اآ�شيا ومنطقة  وو�شط  ال�شركة يف منطقة غرب  اإدارة  اإ�شافة اىل م�ش�ؤولية  و�شلطنة عمان، 

ال�ش�ؤون التجارية ل�شركة اأي. بي. اأم. ملحطات احلاويات ويف عام 2008م اأ�شبح نائب الرئي�س للم�ارد الب�شرية وعالقات العمال .

ت�شلم مهام عمله ع�ش�ًا يف جمل�س الإدارة منذ مار�س 2013م ، نال �شهادة املاج�شتري يف اإدارة  ال�صيخ /بريك بن م�صلم العمري : 
الأعمال ولديه خربة اإدارية تزيد عن 17 �شنة ، وكان قد ح�شل على بكال�ري��س يف الهند�شة ودبل�م من اأكادميية ل�يد البحرية ، وبالإ�شافة 
اىل خربته العملية واملهنية مبيناء �شاللة التي زادت على 10 �شن�ات وله خربة وا�شعة يف التجارة والأعمال واملمار�شات الدولية، وحاليًا 

يعمل يف قطاع اخلدمات املالية . 

العميد/ �صلطان بن �صيف بن �صعود الأخزمي: ت�شلم مهام عمله ع�ش�ًا يف جمل�س الإدارة منذ مار�س 2013م وي�شغل حاليًا من�شب 
مدير عام الإدارة وامل�ارد الب�شرية مبكتب الأمني العام يف وزارة الدفاع ، حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال وقد �شبق له �شغل 

منا�شب عليا يف دوائر املالية والإدارة وامل�ارد الب�شرية يف �شالح اجل� ال�شلطاين .

نبذة عن اإدارة ال�صركة :

امل�اينء  �شنة يف جمال  ابريل 2014م ن ام�شى خم�شا وثالثني  لل�شركة منذ 1  التنفيذي  الرئي�س  ه�   : الفا�صل / ديفيد جليدهيل 
املانيا  ل�شركات يف  ادارية رفيعة  تقلد منا�شب  و لندن وهارويك وفيلك�شت�. وقد  وقد عمل يف معظم م�اينء بريطانيا الكربى مثل دوفر 
وه�لندا وبلجيكا ول�ك�شيمب�رغ والربتغال ن ويتمتع بخربة وا�شعة يف جمال املحطات كان اخرها كمدير تنفيذي يف ميناء فيلك�شت� ، يحمل 
�شهادة الدكت�راه الفخرية من جامعة اي�شت اجنليا وجامعة اي�شيك�س ، ويتمتع بالقدرة على ادارة العالقات مع طيف وا�شع من امل�شاهمني: 
مثل خط�ط ال�شحن العاملية ونخبة من كبار املالكني وامل�ؤ�ش�شات وال�شلطات والنقابات. كما انه قائد حمطات حمنك ينتهج امل�ازنة بني 
ال�شرتاتيجية والتطبيق ، يتميز بالقدرة على الدخ�ل يف التفا�شيل عند احلاجة ، يتميز بالقدرة الفائقة على الت�ا�شل والتعامل ال�دي مع 

النا�س وه� اداري متميز للعالقات مع امل�شاهمني من جميع امل�شت�يات داخليا وخارجيا.

 16 منذ  بال�كالة  رئي�شًا  وكان  �شن�ات  ثمانية  من  لكرث  �شاللة  مليناء  التنفيذي  الرئي�س  نائب   : عكعاك  علي  بن  اأحمد  الفا�صل/ 
ي�لي� 2013 اىل �شهر ابريل 2014م ، اإلتحق الفا�شل اأحمد بامليناء منذ يناير عام 2000م وتقلد منا�شب رئي�شة �شملت املدير التنفيذي 
ل�ش�ؤون امل�ؤ�ش�شات ومدير عام امل�ارد الب�شرية ، ميتلك معل�مات وا�شعة وخربة تنفيذية يف جميع جمالت الإدارة ، ومن �شمنها التخطيط 
ال�شرتاتيجي والتط�ير التنظيمي حمليا ووطنيا ، حا�شل على درجة البكال�ري��س يف القت�شاد من ال�ليات املتحدة ودرجة املاج�شتري يف 

اإدارة امل�ارد الب�شرية . 

الفا�صل /�صي اأ�س فنكيت�صواران:  اإلتحق مبن�شبه املدير املايل لل�شركة يف 15�شبتمرب 2013م، والفا�شل فنكي خريج كلية التجارة 
بجامعة كريل، وزميل معهد املحا�شبني القان�نيني يف الهند، وع�ش� م�شارك يف معهد �شكرتاريا ال�شركات بالهند اي�شًا ، لديه خربة تزيد 
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عن 30 �شنة يف اإدارة ال�ش�ؤون املالية لل�شركات ال�شناعية وامل�انئ ، كان وما زال يعمل لدى �شركة اأي بي اأم ملحطات احلاويات منذ 17 �شنة، 
حيث �شغل منا�شب منها رئي�س الإدارة املالية مبيناء بيبافاف، واملراقب املايل يف �شركة مرييديان خلدمات امل�انئ، ويف تيما، وغانا  واملدير 

املايل العام ملحطة حاويات غيت�اي، يف م�مباي بالهند . 

التجارة  البكال�ري��س يف  ، وه� يحمل درجة  لل�شركة منذ 1/ن�فمرب/2014م  الول  التجاري  املدير  ه�  الفا�صل/ جي�صي دام�صكي : 
APMT وه� يتمتع بخلفية يف جمال ت�ريد ال�شحنات. عمل اي�شا يف  APMM يف 2010 وجاء اىل  الدولية ، ان�شم اىل جمم�عة 
املجال  الل�ج�شتي للتعاقدات وامل�شاريع وعمليات الرافعات الثقيلة. كما عمل �شابقا مع �شركة دوريان دريك يف ال�ليات املتحدة كمدير 
للم�شاريع وعمل مع اجيليتي للدفاع واخلدمات احلك�مية واىل وقت قريب عمل مديرا للربامج والعمال يف جمم�عة اليالف يف الردن. 

كما انه يتحدث العربية بطالقة .

باع ط�يل يف  لديه  الهند.  غيت�اي، يف  العمليات يف حمطات  عام  كمدير  احلاويات. عمل  مدير عام حمطة   : �صا�س  اإريك  الفا�صل/ 
حمطات حاويات متعددة يف اأوروبا وال�شرق الأو�شط واآ�شيا تابعة ل�شركة اأي بي اإم ملحطات احلاويات .

الفا�صل/ اأحمد ابن �صهيل بن علي قطن : مدير عام حمطة ال�شحن العام ، مت تعيينه يف املن�شب احلايل منذ 1 اأبريل 2012م ، عمل 
كمديرالت�ظيف ملدة �شنتني ويف عام 2008م ، تقلد من�شب مدير اول امل�ارد الب�شرية. يف 2010 مت ترقيته اىل مدير عام امل�ارد الب�شرية ، 
اأ�شبح ع�ش�ا �شمن فريق الدارة التنفيذية منذ خم�س �شن�ات ، حا�شل على درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة ل�رت�ن، اململكة 
املتحدة ، لديه خربة تتجاوز 27 �شنة يف القطاع العام ، حيث عمل مديرا للدرا�شات امليدانية، ومدير التن�شيق ومدير ال�شحة يف حمافظة 

ظفار . 

املهند�س نايف العوائد: مدير عام مركز اخلدمات امل�شرتكة يف ميناء �شاللة ، حيث ي�شمل املركز دائرة الهند�شة، ودائرة تكنل�جيا 
املعل�مات ودائرة �شيانة املن�شاآت ودائرة امل�ا�شالت ورعاية امل�ظفني ، ت�ىل منا�شب عديدة طيلة الأربع ع�شرة �شنة املا�شية بعد نيله �شهادة 
البكال�ري��س يف الهند�شة امليكانيكية من كلية الهند�شة بجامعة ال�شلطان قاب��س ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال ، وعلى 

�شهادة )ماجن�م( يف املجالت التقنية من �شركة اأي. بي. م�للر ملحطات احلاويات . 
  

الفا�صل/ علي ك�صوب : مدير عام امل�ارد الب�شرية ، عمل مع امليناء منذ 2003م ، يحمل درجة البكال�ري��س يف ادارة وعمليات امل�اينء 
ولديه  والتدريب  التجارية  امل�اينء والم�ر  وا�شعة يف عمليات  يتمتع بخربة   ، ال�شرف  والتكن�ل�جيا مبرتبة  للعل�م  العربية  من الكادميية 

معرفة متعمقة يف جمال عمله.

البحري،  ال�شحن  البحرية مبيناء �شاللة. ميتلك خربة متتد اىل 30 �شنة ق�شاها يف  القبطان/ �صوكديف �صنغ: مدير عام املالحة 
ولديه �شهادة الكفاءة كقبطان لل�شفن الكبرية. كما اأنه حا�شل على �شهادات عديدة يف جمال الإدارة من حك�مة الهند. يف عام 1978 اإلتحق 
القبطان �شنغ بال�شفينة )ت. �س. راجندرا( و�شافر بها يف كافة اأرجاء العامل ، كما عمل يف وظائف ت�شاعدية على �شفن هندية و�شفن حتمل 
اأعالم دول اأخرى بعد ذلك عمل مر�شدًا لل�شفن يف حمطة حاويات ناهافا �شيفا العاملية ويف ميناء ج�اهر لل نهرو ويف ميناء م�مباي ، يف 

2006م اإلتحق مبيناء �شاللة مر�شدًا لل�شفن حتى 2011م ، مما جعل خربته يف الإر�شاد تتجاوز 10 �شن�ات .  

عقود التوظيف :

تربم �شركة �شاللة خلدمات امل�انئ )�س.م.ع.ع.( عق�دًا ر�شميًة عند تعيني امل�ظفني لديها ، وهذه العق�د تتما�شى مع اأنظمة ول�ائح وزارة 
الق�ى العاملة وقان�ن العمل العماين . 
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عقد جمل�س اإدارة ال�صركة �صبعة اجتماعات خالل عام 4102 ح�صب التواريخ الآتية :
•   12 فرباير 2014 

•   12 ماي� 2014 
• 13 اأغ�شط�س 2014 

• 13 ن�فمرب 2014
• 10 دي�شمرب 2014 

مالحظة : يعمل مدير عام التدقيق والإعتماد اأمني ال�شر ملجل�س الإدارة .
فيما يلي تفا�شيل ح�ش�ر كل ع�ش� اإىل الجتماع العام ال�شن�ي و اج�ر ح�ش�ر الجتماع التي يت�شلمها كل ع�ش�  وعدد املنا�شب الإدارية التي 

يتمتع بها يف ال�شركات العمانية الأخرى:

ا�صم الع�صو
اأجور ح�صور تفا�صيل احل�صور

الجتماع
عدد املنا�صب 

الأخرى عدد 
الجتماعات

الجتماع 
ال�صنوي الأخري

3،2001كال4معايل/ اأحمد بن نا�شر املحرزي *
4،0001نعم5الفا�شل/ علي بن حممد ر�شا
لي�جد4،000كال5الفا�شل/  بيدر �ش�ندرجارد 

ل ي�جد2،400كال3الفا�شل/ تيمن مي�شرت
4،0001نعم5ال�شيخ/ بريك بن م�شلم العمري

ل ي�جد4،000نعم5العميد/ �شلطان بن �شيف بن �شع�د الأخزمي
* معايل/ اأحمد بن نا�شر املحرزي رئي�س جمل�س الإدارة، ورئي�س جمل�س اإدارة �شركة م�شاهمة مقفلة. ول ي�جد اأي من اأع�شاء جمل�س 

الإدارة ممن هم اأع�شاء يف �شركات م�شاهمة عامة عمانية.

تعد �شركة )اأي. بي. م�لر( مديرًا م�ش�ؤوًل عن اإدارة  العمليات الي�مية وذلك طبقًا اإىل الإتفاقية الأ�شا�شية امل�قعة. 

جلنة التدقيق واللجان الأخرى :
نطاق عمل جلنة التدقيق :

يت�افق نطاق �شلطة جلنة التدقيق مع املبادئ والت�جيهات التي و�شعتها الهيئة العامة ل�ش�ق املال وت�شمل مراقبة عملية التقارير املالية ، 
ومراجعة كفاية وظيفة التدقيق الداخلي ومناق�شة اأي نتائج هامة مع املدقق الداخلي.

امل�شا�س  التجارية دون  ال�شركات  املادة 129 من قان�ن  القان�نية املن�ش��س عليها يف  امل�ش�ؤولية  اأحكام  اإىل  التدقيق  اأع�شاء جلنة  يخ�شع 
مب�ش�ؤولياتهم الناجتة عن ع�ش�يتهم يف جمل�س الإدارة. وتتاألف جلنة التدقيق الداخلي من الأفا�شل الآتية اأ�شماوؤهم اأدناه:

• ال�شيخ/ بريك بن م�شلم العمري – رئي�س اللجنة	
• الفا�شل/ بيدر �ش�ندرجارد	
• العميد/ �شلطان بن �شيف بن �شع�د الأخزمي	

ح�ش�ر  يتطلب   ، ال�شحن  و�شناعة  ال�شركات،  وقان�ن  واملحا�شبية،  املالية،  بالأم�ر  خربة  ولهم  م�شتقل�ن  التدقيق  جلنة  اأع�شاء  اغلب  اإن 
ع�ش�ين من جلنة التدقيق ليك�ن الن�شاب مكتماًل ، و يك�ن املدقق الداخلي اأمني �شر للجنة.
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يف عام 4102 عقدت اللجنة اربع جل�سات ح�سرها الأع�ساء كما مو�سح يف اجلدول الآتي:

ر�صوم احل�صور ) ر.ع ( عدد اجلل�صات الع�صو
2،000 4 ال�شيخ/ بريك بن م�شلم العمري 
2،000 4 الفا�شل/ بيدر �ش�ندرجارد
2،000 4 العميد/ �شلطان بن �شيف بن �شع�د الأخزمي

بالنيابة عن  اللجنة  قامت   ، املدققة  �شن�ية غري  الربع  املالية  والبيانات  املدققة  ال�شن�ية  املالية  البيانات  اإقرار  على  التدقيق  تعمل جلنة 
جمل�س الدارة مبراجعة بيئة املراقبة الداخلية ، حيث تق�م اللجنة مبقابلة املدقق الداخلي على نح� منتظم ملراجعة تقارير املدقق املذك�ر، 
وت��شياته وتعليق الدارة على تلك التقارير، ي�شغل الفا�شل اأ�ش�اين جهامب من�شب مدير عام التدقيق والإعتماد لل�شركة ، من جانب اآخر 
اجتماعاتها مع  التدقيق  لقد عقدت جلنة  الدارة.  ور�شالة  التدقيق  نتائج  املدققني اخلارجيني ملراجعة  التدقيق مع  اع�شاء جلنة  اجتمع 
املدققني الداخليني واخلارجيني بغياب الدارة وه�ما تتطلبه مبادئ تنظيم وادارة ال�شركة و�شيا�شتها. تق�م جلنة التدقيق بتقدمي تقرير 
م�جز عن فاعلية التدقيق الداخلي لل�شركة ، وي�شرجمل�س الدارة وجلنة التدقيق ان ت��شح للم�شاهمني الكرام ان نظام املراقبة الداخلية 

يفي بالغر�س الذي �شمم من اجله ول ت�جد اي م�ا�شيع تثري القلق .

نطاق عمل جلنة التعريفة:  

اإنبثقت جلنة تعريفة امليناء باإعتبارها جلنة فرعية دائمية مرتبطة مبجل�س الإدارة. وياأتي ت�شكيل هذه اللجنة من�شجمًا مع اإلتزامات ال�شركة 
ال�اردة يف اإتفاقيتي الإمتياز ملحطة احلاويات وحمطة الب�شائع العامة.

يقع على عاتق جلنة تعريفة امليناء م�ش�ؤولية تقدمي الت��شيات ب�شاأن املبادئ والت�جيهات ذات ال�شلة بالتفاو�س مع عمالء حمطة احلاويات 
وحمطة الب�شائع العامة فيما يتعلق باأ�شعار التعريفة اآخذين بنظر الإعتبار ما ياأتي من بني م�ا�شيع اأخرى:

• اأقل ت�شعرية تفر�شها اإتفاقية اإمتياز حمطة احلاويات .	
• اخلدمات التي ي�فرها امليناء اىل عمالئه .	
• الأ�شعار ال�شارية يف املحطات املناف�شة .	
• مزايا التكاليف التي ميكن مقارنتها مع الآخرين عند النظر اىل امل�قع الإ�شرتاتيجي للميناء.	

امليناء  ت�شهيالت  م�شتخدم�  يدفعها  التي  واجلبايات  والر�ش�م  الأج�ر  جلميع  الدنيا  امل�شت�يات  حتديد  عن  م�ش�ؤولة  التعريفة  جلنة  تعد 
)باإ�شتثناء »ر�ش�م امليناء«(.

وتتالف ع�سوية جلنة التعريفة من اأع�ساء جمل�س الإدارة املذكورين اأدناه:  

• الفا�شل/ تيمن مي�شرت - رئي�شا 	
• الفا�شل/ علي حممد ر�شا	
• ال�شيخ/ بريك بن م�شلم العمري 	
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عقدت جلنة التعريفة يف عام 4102 ثالثة اجتماعات وفيما يلي جدول يبني عدد اجلل�سات التي ح�سرها كل ع�سو من الع�ساء:

ر�صوم احل�صور ) ر.ع ( عدد اجلل�صات الع�صو
1،000 2 الفا�شل/ تيمن مي�شرت

1،500 3 الفا�شل علي حممد ر�شا

1،500 3 ال�شيخ/ بريك بن م�شلم العمري

عملية تر�صيح اأع�صاء جمل�س الإدارة :
الدارة  لينتخب�ا جمل�س  الت�ش�يت  الع�شاء  ينبغي على جميع  فانه  التجارية،  ال�شركات  قان�ن  املادة 97 من  الذي اجري على  للتعديل   طبقا 

بالقرتاع.

رغم ال�شرط ال�ارد اأعاله، يحق حلك�مة �شلطنة عمان اأن تعنّي ع�ش�ين بحد اأق�شى يف جمل�س الدارة كممثلني حلك�مة �شلطنة عمان طاملا 
اأنها متتلك ما ل يقل عن 10% من راأ�س املال املطروح لل�شركة. ويف حال كانت ن�شبة متلك احلك�مة �شفرا او اأقل من 10% من راأ�س مال 
ال�شركة املطروح فان حلك�مة �شلطنة عمان �شالحية تعيني ع�ش� واحد فقط يف جمل�س الدارة كممثل لها ، ويف جميع الأح�ال فاإنه ل يحق 

للحك�مة انتخاب ع�ش� اآخر من اأع�شاء جمل�س الإدارة يف حال ا�شتخدامها ل�شالحيتها يف تعيني ع�ش� من اأع�شاء جمل�س الإدارة.

معلومات عامة للم�صاهمني 

26 مار�س 2015 
5:00  م�شاء

منتجع كراون بالزا ،  �شاللة 

الإجتماع العام ال�شن�ي: التاريخ 
 ال�قت 
املكان 

2014 ال�شنة املالية 
26 مار�س 2015 تاريخ اإغالق الدفاتر 

يف حالة اعتماد ت�زيع ارباح من قبل الأع�شاء ، �شيتم دفعها يف حدود املدة 
الزمنية  امل�شم�ح بها قان�نًا.  تاريخ ت�زيع الأرباح 

�ش�ق م�شقط لالأوراق املالية  الإدراج يف الأ�ش�اق املالية 
�شركة م�شقط لالإيداع وت�شجيل الأوراق املالية  وكالء ت�شجيل وحت�يل الأ�شهم 

اأنظر اجلدول 1 اأدناه  بيانات اأ�شعار ال�ش�ق 
انظر اجلدول 2 اأدناه  ت�زيع امل�شاهمني 
اأنظر اجلدول 3 اأدناه  اأكرب 10 م�شاهمني 

ميناء �شاللة،  يبعد 20 كم عن مدينة �شاللة، حمافظة ظفار، �شلطنة عمان  م�قع امليناء 
�شركة �شاللة خلدمات امل�انئ �س.م.ع.ع

بناية اجل�هرة ، �شاطئ القرم 
�س ب 105 ، م�شقط 

الرمز الربيدي 118 ، �شلطنة عمان 

عن�ان املرا�شالت
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اجلدول 1 - بيانات اأ�صعار ال�صوق     

�صنة 2014دي�صمربنوفمرباكتوبر�صبتمرباغ�صط�سيوليويونيو مايوابريلمار�سفربايريناير
ا�شعار ال�شهم )ر.ع.(

0٫6480٫6480٫696-   -   0٫648-   -   0٫6960٫6520٫6600٫6520٫588اعلى �شعر
0٫6480٫6480٫588-   -   0٫648-   -   0٫6960٫6480٫6520٫6520٫588ادنى �شعر

0٫6480٫6480٫696-   -   0٫648-   -   0٫6960٫6480٫6600٫6520٫588الفتتاح
0٫6480٫6480٫648-   -   0٫648-   -   0٫6440٫6480٫6520٫6520٫652الغالق

20022205212-   -   144320-   -   35005800487501602460حجم التداول
13014133205-   -   93519-   -   24363759317971041446قيمة التداول )ر.ع(
م�ؤ�شر قطاع اخلدمات

3763380337043631364235983667376337983659365534623763الفتتاح
3761381137043623366736053682376638093660354134753475الغالق

اجلدول 2  -  توزيع الأ�صهم كما يف 31 دي�صمرب 2014 

% من العدد الكلي عدد امل�صاهمني% من احل�ص�سعدد احل�ص�سعدد ال�صهم  اململوكة 
للم�صاهمني

100 - 0131643%0٫02665%52
500 - 10194886%0٫05399%31

1000 - 50139768%0٫0249%4
10000 - 1001355729%0٫20104%8

100000 - 100011348863%0٫7536%3
2%98٫9620%100000177966511 واكرث
100%100٫001273%179837400املجم�ع الكلي

اجلدول 3  -  اأكرب 10 م�صاهمني كما يف 31 دي�صمرب 2014
الن�صبة املئويةعدد ال�صهمال�صمرقم

30٫13%54،180،000�شركة اأي بي اأم للمحطات1
20٫08%36،120،000حك�مة �شلطنة عمان )وزارة املالية(2
3HSBC A/C HSBC BK PLC A/C IB25،778،730%14٫33
4HSBC 10٫00%17،983،740ح�شاب وزارة الدفاع يف بنك
6٫44%11،584،330الهيئة العامة للتامينات الجتماعية 5
6٫00%10،790،244�شركة ظفار للتنمية وال�شتثمار الدولية6
3٫63%6،532،290ح�شاب HSBC ل�شركة ك�انتم )اوروبا وال�شرق الو�شط وافريقيا (7
3٫27%5،876،972�شندوق تقاعد م�ظفي اخلدمة املدنية8
1٫03%1،848،000�شندوق تقاعد المن الداخلي9

1٫00%1،806،000�شندوق تقاعد �شرطة عمان ال�شلطانية10
95٫92%172،500،306املجم�ع 
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اجتماع اجلمعية العمومية الإعتيادية/ غري الإعتيادية

أدناه تفصيل االجتامعات العامة السنوية للرشكة ، واالجتامعات غري االعتيادية لها:

الوقتالتاريخاملكانالجتماعال�صنة املالية
10٫00 �شباحا26 مار�س 2008فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع غري العتيادي2007
10٫05 �شباحا26 مار�س 2008فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع ال�شن�ي العام2007
10٫00 �شباحا25 مار�س 2009فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع غري العتيادي2008
10٫25 �شباحا25 مار�س 2009فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع ال�شن�ي العام2008
10٫00 �شباحا25 مار�س 2010فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع غري العتيادي2009
10٫10 �شباحا25 مار�س 2010فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع ال�شن�ي العام2009
9٫08 �شباحا3 ن�فمرب 2010فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع العام العتيادي2009
9٫20 �شباحا3 ن�فمرب 2010فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع غري العتيادي2010
3٫00 ع�شرا28 مار�س 2011فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع العام العتيادي2010
3٫00 ع�شرا28 مار�س 2012فندق هيلت�ن �شاللةالجتماع العام العتيادي2011
3٫00 ع�شرًا27 مار�س 2013فندق هيلت�ن �شاللةالإجتماع العام الإعتيادي2012
3٫00 ع�شرًا26 مار�س 2014فندق هيلت�ن �شاللةالإجتماع العام الإعتيادي2013

لقد أقر املساهمون جميع القرارات التي صدرت عقب االجتامعات.

�صبل الت�صال بامل�صاهمني وامل�صتثمرين   
• تـم ن�شر النتائج الربع �شن�ية يف ال�شحف املحلية باللغتني العربية والإجنليزية.، علمًا بان هذه النتائج مت�فرة على م�قع ال�شركة	

www.portofsalalah.com  اأوعلى م�قع �ش�ق م�شقط لالأوراق املالية. 
• مل تقدم ال�شركة اأي عرو�س مرئية للم�شتثمرين من ال�شركات اأو املحللني خالل ال�شنة . 	
• تعترب مناق�شات وحتليالت جمل�س الإدارة جزءا من التقرير ال�شن�ي .	

املكافاآت   
تفا�صيل مكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة :

املكافاآت التي يقرتح اأن ت�شرف اإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة، بالإ�شافة اإىل 20،000 ريال عماين عن ر�ش�م ح�ش�ر الجتماعات خالل عام 
2014 بلغت 120،000 ريال عماين )كانت يف عام 2013 – 150،000 ر.ع( . 

تفا�صيل املكافاآت املدفوعة لأعلى خم�صة موظفني بال�صركة:

مبلغا  خمتلفة  عنا�شر  �شملت  والتي  بال�شركة  تنفيذيني  مدراء  خم�س  لأعلى  املدف�عة  املكافاآت  و  املرتبات  اإجمايل  بلغ  2014م  عام  ويف 
قدره520،622 ريال عماين  وكما ه� مبني بالتف�شيل )عام 2013 – 525،824 ر.ع. ( 

نبذة مهنية عن املدقق القانوين:

قام م�شاهم� ال�شركة بتعيني �شركة كي بي اأم جي مدققني ماليني لعام 2014 ، وتعد هذه ال�شركة من م�ؤ�ش�شات التدقيق الرائدة يف �شلطنة 
عمان، وهي جزء من �شركة كي بي اأم جي يف جن�ب اخلليج العربي التي تاأ�ش�شت عام 1974، يعمل لدى كي بي اأم جي يف �شلطنة عمان 
اأكرث من 130 م�ظفًا ، من بينهم 4 �شركاء ، و 5 اأع�شاء جمل�س اإدارة ، و 20 مديرًا ، من بينهم م�اطن�ن عماني�ن. وتعد ال�شركة ع�ش�ًا يف 
�شبكة كي بي اأم جي للم�ؤ�ش�شات املالية امل�شتقلة التي تنت�شب اىل كي بي اأم جي الدولية التعاونية. ت�فر هذه ال�شركة خدمات التدقيق على 

احل�شابات وخدمات ال�شرائب والإ�شت�شارات املالية. ولديها اأي�شًا اأكرث من 155 الف م�ظف مهني يعمل�ن يف 155 دولة يف اأرجاء العامل .
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اإن �شركة كي بي اأم جي معتمدة من قبل الهيئة العامة ل�ش�ق املال لأغرا�س تدقيق ح�شابات �شركات امل�شاهمة )�س.م.ع.ع.(. يف 2014 
بلغت تكاليف كي بي اأم جي 16،500  ريال عماين مقابل اخلدمات املهنية التي قدمتها لل�شركة )15،450 ريال لأغرا�س التدقيق و 1،050 

خلدمات ال�شرائب وغريها(.

تفا�شيل العق�بات وقرارات عدم اإذعان ال�شركة لل�ائح والق�انني والنقد امل�جه اىل ال�شركة من قبل �ش�ق م�شقط لالأوراق املالية، والهيئة 
العامة ل�ش�ق املال اأو اإي �شلطة قان�نية تتعلق باأي م��ش�ع يخ�س اأ�ش�اق راأ�س املال خالل ال�شن�ات اخلم�س املا�شية:

     التفا�صيل ال�صنة
ان املدة الفا�شلة بني تقدمي املعل�مات ال�شا�شية املتعلقة بت�زيع اأرباح مرحلية بن�شبة 15% من راأ�س مال ال�شركة 2010

املدف�ع ح�شب ت��شية اأع�شاء جمل�س الإدارة يف اإجتماعهم الذي عقد يف 28 ي�لي� 2010 وبني الإف�شاح يف م�قع 
�ش�ق م�شقط لالأوراق املالية ، جتاوزت ثمانية اأيام مما ترتب عليه فر�س غرامة مالية على ال�شركة.

ل ي�جد2011
ل ي�جد2012
لي�جد2013
لي�جد2014

ن�د اأن ن�ؤكد بالنيابة عن جمل�س اإدارة ال�شركة ما ياأتي:

• مت اإعداد البيانات املالية وفق املعايري والق�اعد املاأل�فة.	
• اأن املجل�س يراجع دومًا كفاءة ومالءمة �شياقات املراقبة الداخلية لل�شركة.	
• ل ت�جد اأحداث ملم��شة ت�ؤثر على اإ�شتمرارية ال�شركة وقابليتها على امل�شي بعملياتها اىل الأمام خالل ال�شنة املالية القادمة.	

معايل اأحمد بن نا�سر املحرزي
رئي�س جمل�س الإدارة

11 فرباير 5102
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القائمة امل�حدة للدخل ال�شامل  
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014

 31 دي�شمرب
2013

 31 دي�صمرب
2014 اي�صاح  31 دي�صمرب

2014
 31 دي�صمرب

2013
الف ريال عماين  الف ريال

عماين
 الف دولر

امريكي
 الف دولر

امريكي

58٫505 53.533 28 139.184 الدخل 152٫113
)30٫864( )30.928( 5 التكاليف املبا�شرة للت�شغيل )80.410( )80٫249(

)6٫427( )5.947( 6 م�شروفات الت�شغيل الخرى )15.461( )16٫710(
)12٫819( )9.065( 7 م�شروفات اإدارية وعم�مية )23.574( )33٫326(

370 642 8 اإيرادات اخرى 1.670 962
8٫765 8.235 ارباح الت�سغيل 21.409 22٫790

)2٫154( )2.014( 9 تكاليف التم�يل )5.236( )5٫601(
6٫611 6.221 ربح ال�سنة قبل ال�سريبة 16.173 17٫189
)948( )959( 25 �شريبة الدخل )2.494( )2٫464(
5٫663 5.262 الربح عن ال�سنة 13.679 14٫725

بنود الدخل ال�سامل الآخر التي لن يتم
اعادة ت�سنيفها اىل الربح او اخل�سارة

- - اعادة تقييم املمتلكات املحطة واملعدات - -
- - - -

البنود التي ميكن اعادة ت�سنيفها اىل الربح او اخل�سارة
48 19 13 50 تغري القيمة العادلة لالإ�شتثمارات 124

1٫321 829 �شايف احلركة يف حت�طات التدفق النقدي 2.155 3٫435
1٫369 848 2.205 3٫559
1٫369 848 الدخل الآخر ال�شامل لل�شنة بعد خ�شم ال�شريبة 2.205 3٫559
7٫032 6.110 جمموع الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة بعد خ�سم ال�سريبة 15.884 18٫284

الربح املن�سوب اىل:
5٫664 5.264 م�شاهمي ال�شركة الم 13.684 14٫728

)1( )2( حق�ق القلية )5( )3(

جمموع الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة
املن�سوب اىل

7٫033 6.112 م�شاهمي ال�شركة الم 15.889 18٫287
)1( )2( حق�ق القلية )5( )3(

0٫031 0.029 19  الربح ال�سا�سي لل�سهم الواحد)دولر امريكي / ريال
عماين(

0.08 0٫08

متثل الي�شاحات من  41  اىل  69 واجلداول جزءا من هذه الق�ائم املالية امل�حدة. 
مت عر�س قائمة الدخل ال�شامل لل�شركة الم كجدول منف�شل بالق�ائم املالية

تقرير مراجعي احل�شابات امل�شتقلني  مبني بال�شفحة 35.
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قائمة املركز املايل  امل�حدة  لل�شنة
املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014

 31 دي�صمرب
2013

 31 دي�صمرب
2014

اي�صاح  31 دي�صمرب
2014

 31 دي�صمرب
 الف ريال2013

عماين
 الف ريال

عماين
 الف دولر

امريكي
 الف دولر

 ال�سولمريكي
 ال�سول غري املتداولة

82٫540 75.890 11 املمتلكات واملعدات 197.310 214٫599
213 198 12 ا�ش�ل غري ملم��شة 515 554
274 293 13 ا�شتثمارات متاحة للبيع 762 712

4٫000 5.000 14 قرو�س لأجل 13.000 10٫400
87٫027 81.381 211.587 226٫265

ال�سول املتداولة
1٫734 1.424 15 املخزون 3.703 4٫510

13٫799 8.167 16 الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الخرى 21.235 35٫880
8٫462 13.846 17 قرو�س ق�شرية الجل 36.000 22٫001
9٫699 13.811 17 النقد وما يف حكم النقد 35.909 25٫217

33٫694 37.248 96.847 87٫608
120٫721 118.629 جمموع ال�سول 308.434 313٫873

حقوق امللكية
17٫984 17.984 18)اأ( را�س املال 46.758 46٫758

2٫949 2.949 18)ب( 7.666 عالوة ا�شدار ال�شهم 7٫666
5٫650 5.994 18)ج( احتياطي قان�ين 15.584 14٫690

)2٫260( )1.431( 26 عجز التغطية )3.721( )5٫876(
74 93 احتياطي القيمة العادلة 242 192

22٫458 22.882 الرباح املحتجزة 59.489 58٫390

46٫855 48.471 حق�ق ملكية من�ش�بة اىل مالكي ا�شهم ال�شركة الم 126.018 121٫820
38 36 18)د( حق�ق القلية 93 99

46٫893 48.507 جمموع حقوق امللكية 126.111 121٫919

اللتزامات
التزامات غري متداولة

41٫074 32.929 22 قرو�س و�شلفيات 85.616 106٫792
6٫924 7.230 25 �شريبة م�ؤجلة 18.801 18٫005
1٫811 2.033 23 منافع انتهاء خدمة امل�ظفني 5.286 4٫708
1٫341 694 26 ادوات مالية م�شتقة 1.805 3٫487

51٫150 42.886 111.508 132٫992
التزامات متداولة

15٫259 18.193 24 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اخرى 47.302 39٫673
6٫500 8.306 22 قرو�س و�شلفيات 21.596 16٫900

919 737 26 ادوات مالية م�شتقة 1.916 2٫389
22٫678 27.236 70.815 58٫962

73٫828 70.122 جمموع اللتزامات 182.322 191٫954

120٫721 118.629 جمموع اللتزامات وحقوق امللكية 308.434 313٫873

0٫261 0.270 21 �سايف ال�سول لل�سهم الواحد )دولر امريكي / ر. ع( 0.70 0٫68
اإعتمد جمل�س اإدارة ال�شركة هذه البيانات املالية امل�حدة غري املدققة و�شرح باإ�شدارها بتاريخ 11 فرباير 2015، ووقع عليها بالنيابة عن جمل�س الإدارة كل من:

معايل/ اأحمد بن نا�صر املحرزي              ديفيد جليدهيل                                        الفا�صل �صي اأ�س فنكيت�صواران
         رئي�س جمل�س الإدارة                  الرئي�س التنفيذي                                امل�ش�ؤول املايل الرئي�شي

متثل الي�شاحات من  41  اىل  69 واجلداول جزءا من هذه الق�ائم املالية امل�حدة.
مت عر�س قائمة الدخل ال�شامل لل�شركة الم كجدول منف�شل بالق�ائم املالية

تقرير مراجعي احل�شابات امل�شتقلني  مبني بال�شفحة 35. 
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املن�صوبة اإىل حقوق م�صاهمي ال�صركة الأم

عالوة راأ�س املال
اإ�صدار 
الأ�صهم

الحتياطي 
القانوين

فائ�س/ 
)عجز( 
التحوط

اإحتياطي 
القيمة 
العادلة

اأرباح 
حمتجزة

حقوق 
اأقلية 

املجموع

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع      

2621٫8563944٫357)3٫581(      117٫9842٫9495٫084 يناير 2013 

5٫663)1(5٫664-----�شايف ربح ال�شنة 

1٫369--1٫32148---اإيرادات �شاملة اأخرى

7٫032)1(1٫321485٫664---اإجمايل اإيرادات �شاملة

)4٫496(-)4٫496(-----ت�زيعات اأرباح مدف�عة 

--)566(--      566 --املح�ل 

7422٫4583846٫893)2٫260(117٫9842٫9495٫650 يناير 2014 

5٫262)2(5٫264-----�شايف ربح ال�شنة 

848--82919---اإيرادات �شاملة اأخرى

6٫110)2(829195٫264---اإجمايل اإيرادات �شاملة

      ت�زيعات اأرباح مدف�عة 

)4٫496(-)4٫496(-----)اإي�شاح 20(

--)344(--      344 --املح�ل 

9322.8823648.507)1.431(3117.9842.9495.994 دي�صمرب 2014 

متثل الي�شاحات من  41  اىل  69 واجلداول جزءا من هذه الق�ائم املالية امل�حدة 
يتم عر�س قائمة التغريات يف حق�ق امللكية لل�شركة الأم كجدول منف�شل للق�ائم املالية امل�حدة.

تقرير مراجعي  احل�شابات وارد على �شفحة 35.

قائمة التغريات يف حق�ق امللكية امل�حدة
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 
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املن�صوبة اإىل حقوق م�صاهمي ال�صركة الأم

عالوة راأ�س املال
اإ�صدار 

اأ�صهم

الحتياطي 
القانوين

فائ�س/ 
)عجز( 
التحوط

اإحتياطي 
القيمة 
العادلة

اأرباح 
حمتجزة

حقوق 
اأقلية 

املجموع

األف دولر 
اأمريكي

األف دولر 
اأمريكي

األف 
دولر 

اأمريكي

األف دولر 
اأمريكي

األف دولر 
اأمريكي

األف دولر 
اأمريكي

األف دولر 
اأمريكي

األف 
دولر 

اأمريكي

6856٫825102115٫326)9٫311( 146٫7587٫66613٫218 يناير 2013 

14٫725)3(14٫728--        -   --�شايف ربح ال�شنة

3٫559--3٫435124        -   --اإيرادات �شاملة اأخرى

18٫284)3(3٫43512414٫728        -   --اإجمايل اإيرادات �شاملة

)11٫691(-)11٫691(-----ت�زيعات اأرباح مدف�عة

--)1٫472(--1٫472--املح�ل

19258.39099121.919)5٫876(146٫7587٫66614٫690 يناير 2014 

13٫679)5(13٫684--        -   --�شايف ربح ال�شنة

2٫205--2٫15550        -   --اإيرادات �شاملة اأخرى

15٫884)5(2٫1555013٫684---اإجمايل اإيرادات �شاملة

-ت�زيعات اأرباح مدف�عة

)11٫691(-)11٫691(--        -   --)اإي�شاح 20(

--)894(--894--املح�ل

24259.48993126.111)3.721(3146.7587.66615.584 دي�صمرب 2014 

متثل الي�شاحات من  41  اىل  69 واجلداول جزءا من هذه الق�ائم املالية امل�حدة 
يتم عر�س قائمة التغريات يف حق�ق امللكية لل�شركة الأم كجدول منف�شل للق�ائم املالية امل�حدة.

تقرير مراجعي  احل�شابات وارد على �شفحة 35.

قائمة املركز املايل امل�حدة  لل�شنة
املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014
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31 دي�شمرب
2013

 31 دي�صمرب
2014

 31 دي�صمرب
2014

31 دي�شمرب
2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
اأن�صطة الت�صغيل امريكي امريكي

6٫611 6.221 16.173  ربح ال�شنة قبل ال�شرائب 17٫189
ت�ش�يات عن:

9٫144 8.102 ا�شتهالك واإطفاء واإلغاء 21.063 23٫775
402 485 خم�ش�س مكافاأة نهاية خدمة للم�ظفني 1.262 1٫046

)42( )12( ربح بيع معدات )32( )109(
)328( )374( اإيرادات ف�ائد )972( )853(
2٫121 1.985 تكاليف التم�يل 5.161 5٫515

17٫908 16.407 اأرباح الت�شغيل قبل تغريات راأ�س املال العامل 42.655 46٫563
168 310 التغري يف املخزون 806 434
322 )5.633( التغري يف الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى 14.649 834
784 2.280 التغري يف الذمم التجارية والذمم الدائنة الأخرى 5.932 2٫039

)183( )263( مكافاأة نهاية خدمة مدف�عة للم�ظفني )684( )477(
18٫999 24.367 �سايف النقد الناجت من اأن�سطة الت�سغيل 63.359 49٫393

اأن�سطة ال�ستثمار

)1٫827( )1.471( �شراء ممتلكات ومعدات )3.825( )4٫744(
42 45 ح�شيلة بيع ممتلكات ومعدات 117 109

328 374 ف�ائد مقب��شة 972 853
)8٫462( )6.384( الزيادة يف ال�دائع الآجلة الآخرى )16.598( )22٫001(
)9٫919( )7.436( �سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة ال�ستثمار )19.334( )25٫783(

اأن�سطة التمويل

)5٫043( )6.338( �شداد قرو�س و�شلف )16.481( )13٫112(
)4٫496( )4.496( ت�زيعات اأرباح مدف�عة )11.691( )11٫691(
)2٫121( )1.985( تكلفة مت�يل )5.161( )5٫515(

)11٫660( )12.819( �سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل )33.333( )30٫318(
)2٫580( 4.112 10.692  �شايف التغري يف النقد وما يف حكم النقد )6٫708(

12٫279 9.699 25.217  النقد وما يف حكم النقد يف 1 يناير 31٫925
9٫699 13.811 النقد وما يف حكم النقد يف 31 دي�سمرب 35.909 25٫217

متثل الي�شاحات من  41  اىل  69 واجلداول جزءا من هذه الق�ائم املالية امل�حدة.
يتم عر�س قائمة التغري يف التدفقات النقدية لل�شركة الأم كجدول منف�شل للق�ائم املالية.

تقرير مراجعي  احل�شابات وارد على �شفحة 35.

قائمة التدفقات النقدية امل�حدة
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014
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و�صع ال�صركة القانوين واأن�صطتها الرئي�صية  1

�شركة �شاللة خلدمات امل�انئ �س.م.ع.ع. )»ال�شركة«( هي �شركة م�شاهمة عمانية عامة م�شجلة يف �شلطنة عمان طبقًا لقان�ن 
ال�شركات التجارية يف �شلطنة عمان. تت�شمن الق�ائم املالية امل�حدة لل�شركة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014 على ق�ائم ال�شركة 
املالية والق�ائم املالية لل�شركة التابعة لها-�شركة ميناء �شاللة للتط�ير �س م م )امل�شار اإليهما جمتمعني باملجم�عة(. تق�م ال�شركة 
با�شتئجار وجتهيز وت�شغيل واإدارة مرافق حمطة احلاويات وحمطة ال�شحن العام يف �شاللة، وتق�م �شركة ميناء �شاللة للتط�ير �س م 

م بالأعمال املتعلقة بالعقارات �شمن اإطار امليناء.

اأ�ص�س اإعداد احل�صابات   2

فقرة اللتزام  )اأ ( 
مت اإعداد هذه الق�ائم املالية امل�حدة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية، ومتطلبات الإف�شاح ال�شادرة عن الهيئة العامة 

ل�ش�ق املال، ومتطلبات قان�ن ال�شركات التجارية ال�شادر عام 1974 وتعديالته. 

اأ�سا�س القيا�س وعملة العر�س )ب( 
مت عر�س هذه الق�ائم املالية امل�حدة بالريال العماين والدولر الأمريكي مقربة اإىل اأقرب األف. مت اإعداد الق�ائم املالية 

امل�حدة طبقا ملبداأ التكلفة التاريخية باإ�شتثناء الأدوات املالية امل�شتقة وال�شتثمارات املتاحة للبيع التي مت اإدراجها بالقيمة 
العادلة. �شعر ال�شرف امل�شتخدم للتح�يل ه� 1 ريال عماين =  2٫6 دولر اأمريكي.

ا�ستخدام التقديرات والأحكام )ج( 
يتطلب اإعداد الق�ائم املالية من الإدارة القيام ب��شع اأحكام وتقديرات وافرتا�شات ت�ؤثر على تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية 

ومبالغ الأ�ش�ل واللتزامات والدخل وامل�شروفات ال�شادر عنها التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والفرتا�شات املتعلقة بها ب�شكل م�شتمر. يتم اإثبات تعديالت التقديرات املحا�شبية يف الفرتة 

التي يتم فيها تعديل التقدير ويف اأية �شن�ات م�شتقبلية متاأثرة. على وجه اخل�ش��س فقد مت و�شف املعل�مات عن املجالت 
الهامة لل�شك�ك ح�ل التقديرات والأحكام احلرجة يف تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية التي لها الأثر اجل�هري الأكرب على 

املبلغ املثبت يف الق�ائم املالية امل�حدة يتم اإظهارها يف الإي�شاح 32.

اتفاقيات هامة  3
دخلت ال�شركة يف التفاقيات الهامة الآتية:

حمطة من�شاآت  واإدارة   ، وت�شغيل  وجتهيز،  تاأجري،  فيها  لها  يحق  عمان  �شلطنة  حك�مة  مع  المتياز  حق  اتفاقية   )1(
هذه  مدة  امل�ؤقتة(.  والرتاخي�س  احلاويات  حمطة  ت�شهيالت  )اتفاقية  التفاقية  هذه  وت�شمى  �شاللة،  ميناء  يف  احلاويات 
التفاقية ثالث�ن �شنة تبداأ من 29 ن�فمرب 1998 )»�شنة المتياز«(. ومقابل هذا التف�ي�س تق�م ال�شركة بدفع ر�ش�م امتياز 

حلك�مة �شلطنة عمان وحتت�شب هذه الر�ش�م كما ياأتي:

ر�ش�م امتياز ثابتة 418٫552 دولر اأمريكي �شن�يا تدفع لالأر�شفة من 1 اإىل 4، تزداد بن�شبة 3% لكل �شنة؛ و  •
ر�ش�م امتياز ثابتة اإ�شافية قدرها 000٫057 دولر اأمريكي يف ال�شنة تدفع للر�شيف اخلام�س من �شنة 7002 وما بعد؛ و     •

تزداد بن�شبة  3% لكل �شنة.  
ر�ش�م امتياز ثابتة اإ�شافية قدرها 000٫057 دولر اأمريكي يف ال�شنة تدفع للر�شيف ال�شاد�س من �شنة 8002 وما بعد؛ و     •

تزداد بن�شبة  3% لكل �شنة.  
ر�ش�م امتياز متغرية حت�شب طبقا للبن�د ال�اردة يف اتفاقية ت�شهيالت حمطة احلاويات.   •

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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اتفاقيات هامة )تابع(  3
اتفاقية اإدارة حمطة احلاويات مع �شركة اأي بي م�للر للمحطات �س م م لت�يل م�شئ�لية الإدارة الي�مية لل�شركة وت�شغيل امليناء   )2(
بالنيابة عن ال�شركة. ت�شري هذه التفاقية ط�ال �شنة المتياز. يف مقابل اخلدمات التي يقدمها املدير، تق�م ال�شركة بدفع 

ر�ش�م متغرية طبقا حلجم العائدات التي حتققها ال�شركة يف حمطات احلاويات. 

اتفاقية حق المتياز مع حك�مة �شلطنة عمان لتجهيز وت�شغيل وت�ش�يق واإدارة خدمات ميناء �شاللة )اتفاقية مرافق حمطة ال�شحن   )3(
العام(. وقعت التفاقية بتاريخ 11 �شبتمرب 2000 على اأن يك�ن نفاذها باأثر رجعي من 1 اأكت�بر 1998، ت�شري التفاقية 
ر�ش�م  بدفع  المتياز  هذا  منح  مقابل  ال�شركة  تق�م  احلاويات.  حمطة  ت�شهيالت  اتفاقية  مع  مدتها  وتتطابق  �شنة  ملدة 

المتياز اإىل حك�مة �شلطنة عمان كما ياأتي:
ر�ش�م امتياز ثابتة ب�اقع 49٫900 ريال عماين �شن�يا. يبداأ دفع هذه الر�ش�م اعتبارا من 2005 ف�شاعدا وتزداد  •

بن�شبة 3% �شن�يًا ؛ و  
ر�ش�م امتياز متغرية حت�شب طبقا لبن�د اتفاقية حمطة ال�شحن العام.  •

اتفاقية اإدارة مرافق حمطة ال�شحن العام مع �شركة اأي بي م�للر للمحطات �س م م  حيث تق�م بال�شطالع مب�ش�ؤولية اإدارة امليناء   )4(
الي�مية وعملياته بالنيابة عن ال�شركة با�شتثناء مرافق حمطة احلاويات. تعد التفاقية نافذة طيلة مدة حق المتياز. يف 
مقابل اخلدمات التي يقدمها املدير، تق�م ال�شركة بدفع ر�ش�م متغرية طبقا حلجم العمل الذي تنفذه حمطة ال�شحن العام. 

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة  4
قامت املجم�عة بتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية ال�اردة اأدناه بثبات وهي تتفق مع تلك امل�شتخدمة يف ال�شنة املا�شية.

اأ�شا�س ت�حيد الق�ائم املالية )اأ( 
التابعة كما يف  امل�انئ )�س.م.ع.ع( و�شركتها  ل�شركة �شاللة خلدمات  املالية  الق�ائم  تتك�ن من  املالية امل�حدة  الق�ائم 
الأم  ال�شركة  تقارير  اإعداد  لنف�س فرتة  اإعدادها  يتم  التابعة  لل�شركة  املالية  الق�ائم  �شنة ي�شدر عنها تقرير.  نهاية كل 
باإ�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مت�شقة. يتم اإجراء تعديالت من اأجل ت�شحيح اأي �شيا�شات حما�شبية غري مت�شابهة جلعلها 

تتما�شى مع ال�شيا�شات القائمة.
معر�شة،  تك�ت  عندما  الكيان  على  بال�شيطرة  تق�م  واملجم�عة  املجم�عة،  عليها  ت�شيطر  كيانات  هي  التابعة  ال�شركات 
اأو لديها م�شالح يف ع�ائد متن�عة من خالل ارتباطها بالكيان ويك�ن لديها القدرة للتاثري على هذه الع�ائد من خالل 
�شيطرتها على الكيان، وال�شركات التابعة يتم ت�حيدها بالكامل من تاريخ حت�يل ال�شيطرة اىل املجم�عة ويت�قف ت�حيدها 

اعتبارًا من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�شيطرة اإىل خارج املجم�عة.
لقد مت ال�شتبعاد بالكامل لكافة الأر�شدة واملعامالت والإيرادات وامل�شروفات والأرباح واخل�شائر الناجتة عن املعامالت 

بني �شركات املجم�عة.
التغري يف حق�ق ملكية ل�شركة تابعة، بدون تغري ال�شيطرة، يتم حما�شبته كمعاملة حق�ق ملكية.

تن�شب اخل�شائر اإىل احلق�ق غري امل�شيطرة حتى ل� اأدى ذلك اإىل عجز يف الر�شيد.

يف حال فقدان املجم�عة ال�شيطرة على ال�شركة التابعة، فاإنها:
تلغي الإعرتاف بالأ�ش�ل )مبا فيها ال�شهرة( والإلتزامات اخلا�شة بال�شركة التابعة؛  •

تلغي الإعرتاف بالقيمة الدفرتية لأي ح�ش�س غري م�شيطرة؛  •
تلغي فروقات التح�يل املرتاكمة واملدرجة يف حق�ق امللكية؛  •

تعرتف بالقيمة العادلة للع��س امل�شتلم؛  •
تعرتف باأي اإ�شتثمار م�شتبقى؛  •

تعرتف باأي فائ�س اأو عجز يف الربح اأو اخل�شارة؛  •
تعيد ت�شنيف ح�شة ال�شركة الأم من املك�نات التي مت اإدراجها �شابقًا يف اإيرادات �شاملة اأخرى اإىل الأرباح اأو اخل�شائر.  •

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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الإيرادات  )ب( 
ت�شمل الإيرادات الدخل املحقق من اخلدمات التي يتم ت�فريها يف كل من حمطتي احلاويات وال�شحن العام ويتم اإثباته 

عند ا�شتالمه. ل ُيثبت اأي اإيراد يف حالة وج�د �شك�ك تتعلق با�شرتداد اأي م�شتحقات اأو تكاليف م�شاحبة لها. 

اإيرادات الفوائد  )ج( 
تدرج اإيرادات الف�ائد عند اإ�شتحقاقها باإ�شتخدام طريقة العائد الفعلي، بناءًا على املعدل امل�شتخدم خل�شم املقب��شات 
النقدية املقدرة امل�شتقبلية من خالل تقدير الأعمار الإنتاجية للم�ج�دات املالية اإىل �شايف القيمة الدفرتية للم�ج�دات 

املالية.
مكافاأة املوظفني  )د( 

التاأمينات  برنامج  مب�جب  العمانيني  للم�ظفني  املحددة  التقاعد  م�شاهمات  خطة  يف  امل�شاهمة  التزامات  اإدراج  يتم 
الجتماعية العماين يف قائمة الدخل ال�شامل كم�شروف عند تكبدها.

خم�ش�شات منافع نهاية اخلدمة للم�ظفني غري العمانيني مب�جب خطة منافع تقاعد حمددة غري مم�لة وتك�ن طبقا 
لقان�ن العمل العماين وحت�شب بناءا على الإلتزام الذي �شين�شاأ اإذا مت ال�شتغناء عن خدمات كل امل�ظفني بتاريخ التقرير.

العمالت الأجنبية )هـ( 
يتم حت�يل املعامالت بالعمالت الأجنبية اإىل الريال العماين وت�شجل وفق �شعر ال�شرف ال�شائد يف تاريخ املعاملة. يتم 
حت�يل الأ�ش�ل واللتزامات املالية بعمالت اأجنبية يف تاريخ امليزانية العم�مية اإىل الريال العماين ب�شعر ال�شرف ال�شائد 
يتم حت�يل  ال�شامل.  الدخل  بقائمة  ت�شمن  التح�يل  تن�شاأ عن  التي  الأجنبية  العمالت  فروقات حت�يل  التاريخ.  يف ذلك 
ب�شعر  العماين  الريال  اإىل  التاريخية  بالقيمة  املثبتة  الأجنبية  بالعمالت  املخ�ش�شة  املالية  غري  واللتزامات  الأ�ش�ل 

ال�شرف ال�شائد  يف تاريخ املعاملة.
الأدوات املالية امل�ستقة والتحوط )و( 

اأبرمت ال�شركة عق�د اأدوات مالية م�شتقة ب�شكل رئي�شي عق�د مقاي�شات اأ�شعار الفائدة للتح�ط �شد املخاطر املرتبطة 
بتقلبات اأ�شعار الفائدة. تدرج اأدوات امل�شتقات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة بتاريخ اإبرام العقد امل�شتق ويتم اإعادة قيا�شها 
لحقًا بالقيمة العادلة. القيم العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة يتم اإدراجها �شمن املدي�نيات الأخرى يف حالة العق�د املربحة 

ويتم اإدراجها �شمن الدائن�ن الآخرون يف حالة العق�د غري املربحة.
القيمة العادلة لعق�د مقاي�شات اأ�شعار الفائدة يتم اإحت�شابها على اأ�شا�س التدفقات النقدية املخ�ش�مة باإ�شتخدام اأ�شعار 

الفائدة الآجلة احلالية لبن�د بنف�س الإ�شتحقاق.
اجلزء الفعال من الأرباح اأو اخل�شائر من الأداة املح�طة يتم اإدراجه مبا�شرًة يف الدخل ال�شامل الآخر، بينما اأي جزء غري 

فعال يتم اإدراجه على الف�ر يف قائمة الدخل ال�شامل كم�شروفات مت�يل.
املبالغ املدرجة يف الدخل ال�شامل يتم حت�يلها اإىل قائمة الدخل ال�شامل حينما ت�ؤثر معاملة التح�ط على قائمة الدخل 
ال�شامل، مثال على ذلك عند اإدراج دخل مايل حم�ط اأو م�شروف مايل حم�ط اأو عند وق�ع عملية بيع ُمتنباأ بها. بينما 
البند املح�ط ه� تكلفة الأ�شل اأو الإلتزام غري املايل، فاإن املبالغ املدرجة يف الدخل ال�شامل الآخر يتم حت�يلها اإىل القيمة 

الدفرتية الأولية لالأ�شل اأو الإلتزام غري املايل.

يف حالة املعاملة املُتنباأ بها اأو الإرتباطات غري مت�قع حدوثها، فاإن املبالغ املدرجة �شابقًا يف حق�ق امللكية يتم حت�يلها اإىل 
اإلغائها  اإذا مت  اأو  اأو ا�شتخدامها بدون جتديدها  اإنهائها  اأو  اأو بيعها  اإنتهاء الأداة املح�طة  قائمة الدخل ال�شامل. يف حالة 
كاأداة حم�طة، فاإن املبالغ املدرجة �شابقًا يف حق�ق امللكية تبقى يف الدخل ال�شامل الآخر حلني حدوث املعاملة املُتنباأ بها اأو 

الإرتباطات.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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الأ�سول غري امللمو�سة )ز( 
قامت ال�شركة بر�شملة م�شروفات الدرا�شات الأولية لتط�ير ميناء �شاللة، وقد اأدرجت هذه امل�شروفات ب�شعر التكلفة 
اإطفاء م�شروفات  ]ل[(. يدرج  املحا�شبية  ال�شيا�شة  الأ�ش�ل )راجع  انخفا�س يف قيمة  واأي  ال�شتهالك املرتاكم  ناق�شا 
التط�ير يف قائمة الدخل ال�شامل بطريقة الق�شط الثابت طيلة �شنة المتياز. الأ�ش�ل غري امللم��شة الأخرى تت�شمن ب�شكل 
رئي�شي برامج احلا�شب الآيل. يتم ر�شملة تراخي�س برامج احلا�شب اليل امل�شرتاة على اأ�شا�س التكاليف املتكبدة ل�شراء 
وجلب لإ�شتخدام برامج معينة. يتم اإطفاء هذه التكاليف باإ�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على مدى اأعمارها الإنتاجية 

التقديرية )من ثالث اإىل خم�س �شن�ات(.

املمتلكات واملعدات )ح( 
الإثبات والقيا�س   )1(

يف  النخفا�س  وخ�شائر  املرتاكم  ال�شتهالك  ناق�شًا  التاريخية  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  بن�د  اإدراج  يتم 
القيمة) اأنظر ال�شيا�شة املحا�شبية )ي((. تكاليف الإقرتا�س املن�ش�بة مبا�شرًة اإىل متلك، اإن�شاء، اأو اإنتاج اأ�شل 
يتم اإدراجها �شمن تكلفة ذلك الأ�شل. تتم ر�شملة تكلفة امل�شروفات الالحقة باملمتلكات واملعدات فقط عندما 
تنتج عنها زيادة املنافع القت�شادية امل�شتقبلية ال�شمنية يف بند املمتلكات واملعدات. كل امل�شروفات الأخرى يتم 
اإثباتها يف قائمة الدخل ال�شامل خالل ال�شنة املالية التي يتم فيها تكبدها. الأرباح واخل�شائر من بيع بند املمتلكات 
واملعدات يتم حتديدها مبقارنة حت�شيالت البيع مع القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات وتدرج �شمن »اإيرادات 

اأخرى« يف قائمة الدخل ال�شامل. 

اأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ
الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ يتم قيا�شها بالتكلفة ول ت�شتهلك حلني اأن تك�ن الأ�ش�ل جاهزة لالإ�شتخدام 

املق�ش�د منها ويتم حت�يلها اإىل الفئة املعنية حتت بند املمتلكات واملعدات.  

ال�شتهالك  )2(
يتم حتميل الإ�شتهالك على قائمة الدخل ال�شامل. يتم اإحت�شاب ال�شتهالك على اأ�شا�س الق�شط الثابت على 

مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل جزء من املمتلكات واملعدات على النح� التايل:

ال�صنوات

3 . 5حت�شينات على العقارات امل�شتاأجرة
10 . 15حت�شينات البنية التحتية 

6 . 25رافعات قنطرية لر�شيف امليناء
15رافعات امليناء املتحركة 

15رافعات على اإطارات مطاطية
10 . 15قاطرات ومقط�رات

3 . 5رافعات �ش�كية ومعدات نقل حاويات
15 . 30معدات بحرية

3 . 5�شيارات
1 . 5اأجهزة احلا�شب الآيل

3 . 5اأثاث وتركيبات ومعدات
7اأنظمة ر�ش� ال�شفن

3-5 احل��س اجلاف لل�شفن 

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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ال�ستهالك )تابع(  )2(
يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم 
شطب القيمة الدفترية للعنصر المستبدل. يتم رسملة المصروفات المتكبدة على الحوض الجاف للسفن ويتم إستهالكها 
على مدى عمرها اإلنتاجي وقدره من ثالثة إلى خمسة سنوات. يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع 
االقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بها من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. تدرج كافة المصروفات األخرى في 

قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

ال�ستثمارات املتاحة للبيع   )ط( 
يتم ت�شنيف ا�شتثمارات املجم�عة يف الأ�شهم على اأ�شا�س اأنها ا�شتثمارات متاحة للبيع. ولحقًا علي الإثبات املبدئي يتم 
قيا�شها بالقيمة العادلة مع اإدراج اأي تغريات، غري خ�شارة انخفا�س القيمة وغري اخل�شائر علي الأ�ش�ل النقدية املتاحة 
تاريخ  نهاية  يف  املعرو�س  ال�شعر  هي  للبيع  املتاحة  لال�شتثمارات  العادلة  القيمة  الآخر.  ال�شامل  الدخل  قائمة  يف  للبيع، 
بيع  ل�شراء/  بالرتباط  ال�شركة  قيام  تاريخ  يف  للبيع  املتاحة  ال�شتثمارات  اإثبات  الغاء  اإثبات/  يتم  العم�مية.  امليزانية 
ال�شتثمار. عند الغاء اإثبات ا�شتثمار، يتم حت�يل املكا�شب اأو اخل�شائر املرتاكمة يف الدخل ال�شامل الآخر اإىل قائمة الدخل 

ال�شامل.

الذمم املدينة  )ي( 
يتم اإدراج الذمم املدينة ب�شعر التكلفة ناق�شا خ�شارة انخفا�س القيمة.

املخزون )ك( 
يتم اإدراج املخزون ب�شعر للتكلفة اأو ب�شايف القيمة القابلة املمكن حتقيقها،  اأيهما اأقل. ت�شتند تكلفة املخزون على طريقة 
الداخل اأوًل خارج اأوًل وهي تت�شمن جميع امل�شروفات املتكبدة يف �شبيل �شراء املخزون وجلبه اإىل م�قعه وحالته الراهنة. 

نقد وما يف حكم النقد )ل( 
ي�شتمل النقد وما يف حكم النقد على اأر�شدة نقدية ولدى البن�ك وودائع ق�شرية الأجل ذات ا�شتحقاق اأ�شلي خالل ثالثة 

اأ�شهر اأو اقل.

انخفا�س قيمة الأ�سول غري املالية  )م( 
تق�م املجم�عة يف تاريخ اعداد البيانات املالية بتقدير ما اإذا كان هناك م�ؤ�شر على اإنخفا�س قيمة اأ�شل، وفى حالة وج�د 
القيمة  بتقدير  املجم�عة  تق�م  الأ�شل،  قيمة  لإنخفا�س  �شن�ى  اختبار  اإجراء  اإىل  احلاجة  عند  اأو  ذلك،  على  م�ؤ�شر  اأى 
ال�شرتدادية لالأ�شل وتتمثل القيمة الإ�شرتدادية لالأ�شل يف القيمة العادلة لالأ�شل اأو وحدة ت�ليد النقد ناق�س تكلفة البيع 
والقيمة ال�شتخدامية لالأ�شل اأيهما اأعلى، وحتدد لالأ�شل املفرد ما مل يكن الأ�شل يت�لد عنه تدفقات نقدية م�شتقلة ب�شكل 
كبري عن التدفقات النقدية املت�لدة من اأ�ش�ل اأو جمم�عات اأخرى من الأ�ش�ل، وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�شل 
اأو وحدة ت�ليد النقد القيمة ال�شرتدادية لالأ�شل يتعني ا�شمحالل قيمة الأ�شل وتخف�س قيمته اإىل القيمة ال�شرتدادية 
له، وعند تقييم القيمة ال�شتخدامية، يتم ح�شاب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املت�قعة با�شتخدام �شعر 
بالأ�شل، وعند حتديد  املرتبطة  واملخاطر  للنق�د  الزمنية  للقيمة  ال�ش�قية  التقديرات  يعك�س  ال�شريبة مبا  قبل  اخل�شم 
القيمة العادلة ناق�س تكاليف اإمتام البيع، ي�ؤخذ يف الإعتبار معامالت ال�ش�ق الأخرية، اإن وجدت، يف حال ل ميكن حتديد 
مثل تلك املعامالت، يتم ا�شتخدام من�ذج التقييم املنا�شب، ويتم التحقق من هذه القيم مبقارنتها مب�شاعفات التقييم 

واأ�شعار الأ�شهم املدرجة لل�شركات التابعة املطروحة للتداول للجمه�ر اأو من خالل اأية م�ؤ�شرات اأخرى للقيمة العادلة. 

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تابع(  4
انخفا�س قيمة الأ�سول غري املالية )تابع( )م( 

ت�شتند املجم�عة يف ح�شابها لإنخفا�س القيمة على امليزانيات التف�شيلية وح�شابات الت�قعات التي اأعدت ب�شكل منف�شل 
وح�شابات  امليزانيات  هذه  اإن  الفردية.  لالأ�ش�ل  تخ�شي�شها  يتم  التي  للمجم�عة  النقد  ت�ليد  وحدات  من  وحدة  لكل 
لعر�س  تطبيقه  ويتم  الأجل  النم� ط�يل  معدل  احت�شاب  يتم  اأط�ل،  لفرتات  �شن�ات.  عادًة فرتة خم�س  تغطي  الت�قعات 

التدفقات النقدية امل�شتقبلية بعد ال�شنة اخلام�شة.

يف  املخزون،  قيمة  اإنخفا�س  ذلك  يف  مبا  امل�شتمرة،  العمليات  من  امل�ج�دات  قيمة  انخفا�س  خ�شائر   تدرج 
التي  املمتلكات  باإ�شتثناء  قيمته،  املنخف�س  الأ�شل  وظيفة  مع  تتما�شى  التي  امل�شروفات  فئات  يف  ال�شامل  الدخل  قائمة 
مت اإعادة تقييمها �شابقًا وحيث مت اإدراج اإعادة التقييم يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى. يف هذه احلالة، يتم اأي�شًا اإدراج 

اإنخفا�س القيمة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى حتى ي�شل اإىل مبلغ اأي اإعادة تقييم �شابق.

توزيعات الأرباح )ن( 
ي��شي جمل�س الإدارة بت�زيعات الأرباح وتت�قف على م�افقة امل�شاهمني باجتماع اجلمعية العم�مية ال�شن�ية. يتم اإدراج 

ت�زيعات الأرباح كالتزام يف ال�شنة التي يعلن فيها عن تلك الت�زيعات.

حتديد مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة )�س( 

يتم تك�ين خم�ش�س ملكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة �شمن ال�شقف املقرر من قبل الهيئة العامة ل�ش�ق املال ومتطلبات 
قان�ن ال�شركات التجارية يف �شلطنة ُعمان.

الذمم الدائنة واملخ�س�سات   )ع( 
يتم اإثبات الذمم الدائنة بالتكلفة كما يتم اإثبات املخ�ش�شات يف قائمة املركز املايل عندما يك�ن لدى املجم�عة التزام 
ملنافع  تدفقات  يتطلب  اأن  املحتمل  ومن  �شابق  حلدث  كنتيجة  م�ث�قة  ب�ش�رة  للقيا�س  قابل  حايل  ا�شتدليل  اأو  قان�ين 
اقت�شادية خارجة ل�شداد اللتزام. اإذا كان الأثر ج�هريًا يتم حتديد املخ�ش�شات بخ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية 
املت�قعة مبعدل اخل�شم ما قبل ال�شريبة الذي يعك�س التقديرات ال�ش�قية احلالية للقيمة الزمنية للنق�د واملخاطر املحددة 

لذلك اللتزام حيثما كان ذلك منا�شبًا. 

القرو�س بفوائد )ف( 
يتم اإثبات القرو�س بف�ائد مبدئيًا كالتزام بالتكلفة ناق�شًا التكاليف املن�ش�بة للمعاملة. يف اأعقاب الإثبات املبدئي يتم 
اإدراج القرو�س بف�ائد بالتكلفة املطفاأة مع اإثبات اأي فرق بني التكلفة والقيمة القابلة لال�شرتداد يف قائمة الدخل ال�شامل 

على مدى �شنة القرتا�س مبعدل الفائدة الفعلي.

تكاليف الإقرا�س املن�ش�بة مبا�شرًة اإىل متلك، اأو اإن�شاء اأو اإنتاج اأ�شل م�ؤهل يتم ر�شملتها كجزء من تكلفة ذلك الأ�شل. 
كافة تكاليف الإقرا�س الأخرى يتم قيدها كم�شروف يف فرتة تكبدها. تتك�ن تكاليف الإقرا�س من الف�ائد وتكاليف اأخرى 

تتكبدها املن�شاأة ب�شاأن اإقرتا�س الأم�ال. 

مدفوعات الإيجار الت�سغيلي )�س( 
تدرج املدف�عات مب�جب الإيجار الت�شغيلي يف قائمة الدخل ال�شامل وفق طريقة الق�شط الثابت على فرتة الإيجار. وتزداد 

بن�شبة 3% لكل �شنة.

�سريبة الدخل )ق( 

تتك�ن �شريبة الدخل على نتائج ال�شنة من �شريبة م�ؤجلة و�شريبة حالية. تدرج �شريبة الدخل يف قائمة الدخل ال�شامل 
با�شتثناء احلالت التي تتعلق فيها ال�شريبة ببن�د مت اإثباتها ب�شكل مبا�شر يف حق�ق امل�شاهمني، ويف هذه احلالة تدرج تلك 

ال�شريبة يف حق�ق امل�شاهمني.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تابع(  4

�سريبة الدخل )تابع( )ق( 
ت�شتمل ال�شريبة احلالية على الإلتزام ال�شريبي املت�قع واملحت�شب على اأ�شا�س الدخل اخلا�شع لل�شريبة لل�شنة با�شتخدام 

معدلت ال�شريبة املطبقة يف تاريخ التقرير.

يتم احت�شاب ال�شريبة امل�ؤجلة يف ما يتعلق بكافة الفروق امل�ؤقتة بني القيم الدفرتية لالأ�ش�ل واللتزامات لأغرا�س التقارير 
املالية واملبالغ امل�شتخدمة يف الأغرا�س ال�شريبية. يقا�س مبلغ ال�شريبة امل�ؤجلة باملعدلت ال�شريبية التي يت�قع تطبيقها 

على ال�شنة حينما يتحقق الأ�شل اأو يتم �شداد الإلتزام. 

يف  ميكن  لل�شريبة  خا�شعة  م�شتقبلية  اأرباح  ت�افر  معه  يحتمل  الذي  احلد  اإىل  فقط  امل�ؤجلة  ال�شريبة  اأ�شل  اإثبات  يتم 
مقابلها ا�شتغالل اخل�شائر واملكا�شب ال�شريبية غري امل�شتخدمة. يتم تخفي�س اأ�ش�ل ال�شريبة امل�ؤجلة بالقدر الذي ل ميكن 

معه حتقق املنفعة ال�شريبية ذات ال�شلة.

الأرباح لل�سهم الواحد   )غ( 
تق�م ال�شركة باإظهار بيانات الأرباح لل�شهم ال�احد لالأ�شهم العادية. يتم اإحت�شاب الأرباح الأ�شا�شية لل�شهم ال�احد بق�شمة 
الأرباح اأو اخل�شائر املن�ش�بة للم�شاهمني العاديني لل�شركة على املت��شط املرجح لعدد الأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة.

املعايري والتعديالت والتف�سريات التي لي�ست نافذة بعد: )ذ( 
ما زال هناك عدد من املعايري اجلديدة ذات ال�شلة، والتعديالت على املعايري والتف�شريات غري �شاري املفع�ل بعد بالن�شبة 

للفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014 ومل يعتمد فى اإعداد هذه الق�ائم املالية على النح� التايل.
ول يت�قع اأن يك�ن لها تاأثري على البيانات املالية للمجم�عة با�شتثناء ما يلي:

معيار التقرير املايل الدويل 9 الأدوات املالية   ●

ح�ل  الدولية  املحا�شبة  معايري  جمل�س  عمل  من  الأوىل  املرحلة  من  كجزء    2009 ن�فمرب   12 يف  اإ�شداره  مت 
يف  تعريفها  مت  كما  املالية  الأ�ش�ل  وقيا�س  ت�شنيف  على  وينطبق   39 الدويل  املحا�شبي  املعيار  عن  ال�شتعا�شة 
املعيار املحا�شبي. ومتثل متطلبات هذا املعيار تغريًا كبريًا من املتطلبات احلالية مب�جب املعيار الدويل رقم 39  
يف ما يتعلق بالأ�ش�ل املالية. وي�شتمل املعيار على فئتني اأ�شا�شيتني لقيا�س الأ�ش�ل املالية: التكلفة املطفاأة والقيمة 
لال�شتحقاق  بها  املحتفظ  بال�شتثمارات  املتعلقة   39 الدويل  املحا�شبي  املعيار  فئات  املعيار  هذا  ويلغي  العادلة. 
وللمتاحة للبيع والقرو�س والذمم املدينة. وي�شري هذا املعيار على فرتات �شن�ية تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 مع 

ال�شماح بتطبيقه قبل ذلك التاريخ.

لتحديد �شاماًل  اإطارًا  ي�ؤ�ش�س  العمالء، حيث  مع  العق�د  من  الإيرادات  املالية:  للتقارير   15 رقم  الدويل  املعيار   ●

ما اإذا ما كان يت�جب اإدراج الإيرادات ومتى واإىل اأي حد يتم ذلك. وه� يحل حمل الأر�شادات القائمة املتعلقة 
باإدراج الإيرادات، مبا يف ذلك املعيار املحا�شبي الدويل رقم )18( ح�ل الإيرادات، واملعيار املحا�شبي الدويل رقم 
)11( ح�ل عق�د الإن�شاء، والتف�شري رقم )13( ال�شادر عن  جلنة تف�شريات املعايري الدولية لإعداد التقارير 
املالية ح�ل »برامج ولء العمالء«. وي�شري هذا املعيار على فرتات �شن�ية تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2017 مع ال�شماح 

بتطبيقه قبل ذلك التاريخ.

وتعكف ال�شركة حاليًا على تقييم مدى تاأثري املعايري املذك�رة.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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تكاليف الت�صغيل املبا�صرة  5

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
16٫272 16.629 تكاليف امل�ظفني )اإي�شاح 10( 43.237 42٫308

7٫547 7.411 ا�شتهالك )اإي�شاح 11( 19.267 19٫623
3٫326 3.334 اإ�سالحات و�سيانة 8.667 8٫648
2٫676 2.388 طاقة ووق�د 6.208 6٫958

253 340 تكاليف تاأجري معدات 883 658
356 543 خدمات بحرية 1.412 925
434 283 اأنظمة و اإت�شالت 736 1٫129

30٫864 30.928 80.410 80٫249

م�صروفات الت�صغيل الأخرى  6
31 دي�شمرب 2013 31 دمي�صرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

3٫086 2.597 اإيجار الأر�س واتاوة 6.752 8٫023 
1٫790 1.706 اأتعاب اإدارة 4.436 4٫654 

501 573  1٫303 1.489 ا�شتهالك )اإي�شاح 11(
374 448 �شيانة املحطة 1.164 972 
661 608 تاأمني 1.581 1٫719 

15 15 ا�شتهالك )اإي�شاح 12( 39 39 

6٫427 5.947 15.461 16٫710

م�صروفات اإدارية وعمومية   7
 31 دي�شمرب

2013
 31 دي�صمرب

2014
31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

7٫109  18٫484 16.277 تكاليف موظفني )اإي�ساح 10( 6.260
176  457 268 ا�ستهالك )اإي�ساح 11( 103
284 مبيعات وت�سويق 76 199 737 

44 امل�سوؤولية الإجتماعية لل�سركات 71 184 114 
421 نظم وات�سالت 415 1.080 1٫095 
216 اأتعاب قانونية ومهنية 488 1.269 562 

اأعمال را�س مالية قيد التنفيذ م�سطوبة -   905                - 2٫353   
511 م�سروفات �سفر 423 1.101 1٫329 

49 بريد ومطبوعات وقرطا�سية 30 79 128 
335 اإيجار مكتب وتكاليف �سيانة 103 268 871 

14 م�سروفات اإدارية عمومية 17 46 32 
187  مكافاآت ح�سور اجتماعات جمل�س 152

الإدارة 394 487 
134  خمزون متقادم/ )ا�سرتداد(/ مكون 28

)اي�ساح15( 74 348
2٫068 516  خم�س�س انخفا�س قيمة الذمم املدينة

)16( 1.341 5٫377 
366  383 مطالبات اأخرى  996  952

12٫819 9.065 23.574 33٫326

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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اإيرادات اأخرى  8

31 دي�شمرب 2013  31 دي�صمرب
2014

 31 دي�صمرب
2014

31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
42 12 32 ربح بيع ممتلكات ومعدات 109

328 374 اإيرادات الفوائد 972 853
- 256 اإيرادات متنوعة 666 -

370 642 1٫670 962

تكاليف التمويل  9

31 دي�شمرب 2013   31 دي�صمرب
2014

 31 دي�صمرب
2014

31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
2٫121 1.985 ف�ائد القر�س لأجل 5٫161 5٫515

33 29 م�شروفات مت�يل اأخرى 75 86
2٫154 2.014 5.236 5٫601

تكاليف املوظفني   10

31 دي�شمرب 2013  31 دي�صمرب
2014

 31 دي�صمرب
2014

31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
18٫888 18٫307 الرواتب والأج�ر 47٫597 49٫109

3٫399 3٫115 مزايا اأخرى 8٫103 8٫838
402 485  التزام خطة منافع التقاعد املحددة

الغري املم�لة
1.262 1٫046

م�شاهمات يف
692 982 خطة م�شاهمات التقاعد املحددة 2٫552 1٫799

23٫381 22.889 59.514 60٫792

املمتلكات واملعدات  11
تفا�شيل املمتلكات واملعدات مدرجة يف ال�شفحات    70 اىل 73.

تقع بنايات ال�شركة على ار�س م�شتاأجرة من وزارة النقل والت�شالت بعقد اإيجار ي�شتمر حتى عام 2028. الإيجار ال�شن�ي لل�شنة 
املنتهية يف دي�شمرب 2014 يبلغ 1٫47 ملي�ن ريال عماين )دي�شمرب 2013- 1٫43ملي�ن ريال عماين( على اأن يتم زيادة قية العقد 

ا�شتنادًا اإىل ال�شروط التعاقدية التي يتم التفاق عليها مع احلك�مة.

اأدرجت م�شروفات ال�شتهالك يف قائمة الدخل ال�شامل كما يلي:

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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املمتلكات واملعدات )تابع(  11

31 دي�شمرب 2013  31 دي�صمرب
2014

 31 دي�صمرب
2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

7٫547 7٫411 تكاليف الت�شغيل املبا�شرة 19.267 19٫623
501 573 م�شروفات ت�شغيل اأخرى 1.489 1٫303
176 103 م�شروفات اإدارية 268 457

8٫224 8.087 21.024 21٫383

اأ�صول غري ملمو�صة  12
31 دي�شمرب 2013  31 دي�صمرب

2014
 31 دي�صمرب

2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
425 425 1.105 1 يناير 1٫105

 تكاليف اإطفاء مرتاكمة
)197( )212( 1 يناير )551( )512(

)15( )15( ل لل�شنة )39( املُحمَّ )39(

)212( )227( 31 دي�شمرب )590( )551(

القيمة الدفرتية
228 213 1 يناير 554 593

)15( )15( اإطفاء )39( )39(

213 198 31 دي�شمرب 515 554

ا�صتثمارات متاحة للبيع   13
31 دي�شمرب 2013  31 دي�صمرب

2014
 31 دي�صمرب

2014
31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

274 293 اأ�شهم عادية - مدرجة 762 712

متتلك ال�شركة عدد 200 الف �شهم يف جامعة ظفار �س م ع ع بتكلفة 200 الف ر ع 

)دولر امريكي 520 الف( 
حركة التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة النا�سئة من الإ�ستثمارات املتاحة للبيع خالل ال�سنة هي كالتايل:

31 دي�صمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
48 19 50 �شايف حركة الأرباح غري املحققة 124

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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ودائع لأجل  14

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 
2014

31 دي�صمرب 
2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

4٫000 5.000 ودائع بنكية   13.000 10٫400
4٫000 5.000 13.000 10٫400

حتتفظ ال�شركة ب�دائع ثابتة بالريال العماين كما يف 31 دي�شمرب 2014  لدى بن�ك جتارية يف �شلطنة ُعمان وحتمل فائدة �شن�ية 
�شائدة ب�شعر 1٫75% )دي�شمرب 2013- ب�شعر فائدة �شن�ية مبقدار %5٫50(.  

وفقًا ل�شروط اتفاقية مت�يل الدين، يتطلب من ال�شركة اأن حتتفظ ب�ديعة خدمات مدي�نية م�شاوية يف قيمتها لقيمة ال�شداد ملدة 
ال�شتة اأ�شهر الالحقة وحلني ت�شديد اآخر ق�شط من القر�س لأجل.

وبالتايل، كما يف 31 دي�شمرب 2013  تتك�ن ال�ديعة الثابتة خلدمات املدي�نية من مبلغ وقدره 4٫51 ملي�ن ريال عماين – 11٫73 
ملي�ن دولر اأمريكي )دي�شمرب 2013- 3٫67 ملي�ن ريال عماين - 9٫54 ملي�ن دولر اأمريكي( والر�شيد البالغ 0٫49 ملي�ن ريال 
عماين – 1٫3 ملي�ن دولر اأمريكي )دي�شمرب 2013- 0٫33 ملي�ن ريال عماين 0٫86 ملي�ن دولر اأمريكي( ه� متاح لالإ�شتخدام 

بحرية من قبل ال�شركة.

املخزون   15

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 
2014

31 دي�صمرب 
2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

2٫559 2٫277 قطع غيار وم�اد اإ�شتهالكية  5٫921 6٫654
)825( )853( ناق�شا: خم�ش�س خمزون بطئ 

احلركة )2.218( )2٫144(

1٫734 1.424 3.703 4٫510

حركة خم�س�س خمزون بطئ احلركة هي كالتايل:

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 
2014

31 دي�صمرب 
2014

31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي

691 825 1 يناير  2٫144 1٫796
134 28 خم�ش�س مت تك�ينه خالل ال�شنة  74 348

825 853 31 دي�شمرب   2.218 2٫144

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى   16

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
3٫727 1.974  مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات

5.132 عالقة 9٫690
8٫744 5.321 ذمم مدينة جتارية 13.835 22٫734

)2٫438( )209(  ناق�شًا : خم�ش�س الإنخفا�س يف
القيمة )543( )6٫339(

6٫306 5.112 13.292 16٫395

2٫608 372  مبالغ م�شتحقة من حك�مة �شلطنة
عمان 966 6٫782

180 341 م�شروفات مدف�عة مقدما 887 468
978 368 ذمم مدينة اأخرى 958 2٫545

13٫799 8.167 21.235 35٫880

بالن�شبة لل�شروط والأحكام املتعلقة مبديني الأطراف ذات العالقة، الرجاء الرج�ع اإىل الإي�شاح 27.
احلركة يف خم�س�س انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة 

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
370 2.438 6.339 1 يناير 962

2٫068 516 1.341 املحمل لل�شنة 5٫377
- )2.745( ذمم مدينة م�شط�بة خالل ال�شنة )7.137( -

2٫438 209 543 31 دي�شمرب 6٫339

نقد وما يف حكم النقد   17
31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

5٫847 3.027 نقد بال�شندوق ولدى البن�ك 7.870 15٫202
3٫852 10.784 ح�شابات ال�دائع حتت الطلب 28.038 10٫015

9٫699 13.811 35.909 25٫217

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
8٫462 13.846 ودائع  ق�شرية الآجل 36.000 22٫001
8٫462 13.846 36.000 22٫001

كما يف 31 دي�شمرب 2013، ال�دائع حتت الطلب و ال�دائع ق�شرية الآجل كانت حتتفظ بها ال�شركة بالريال العماين والدولر المريكي 
لدى بن�ك جتارية يف عمان. ال�دائع لأجل حتمل ف�ائد �شن�ية مبقدار 1٫3% ويتم ت�شنيفها على اأنها يف حكم النقد، بينما  ال�دائع 

حتت الطلب حتمل ف�ائد �شن�ية مبقدار %0٫25

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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حقوق امللكية   18

امل�صدر واملدفوع بالكامل     امل�صرح به)اأ( راأ�س املال
31 دي�صمرب 

2014
 31 دي�شمرب

2013 
31 دي�صمرب 

2014
 31 دي�شمرب

2013 

837 837179 000179 000200 200اأ�سهم بقيمة 0.100 ريال عماين لل�شهم)األف ر.ع(

اأ�سهم بقيمة 0٫100 ريال عماين لل�شهم )األف دولر 
576 576467 000467 000520 520اأمريكي( 

يف اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد يف 25 مار�س 2009، مت احل�ش�ل على امل�افقة على تق�شيم القيمة ال�شمية لالأ�شهم 
يف ال�شركة الأم من 1 ريال عماين اإىل 100 بي�شة ومن ثم تق�شيم كل �شهم اىل 10 اأ�شهم.

عالوة اإ�سدار اأ�سهم )ب(    
متثل عالوة اإ�شدار الأ�شهم وقدرها 569 948 2 ريال عماين عالوة اإ�شدار اأ�شهم خالل عام 2000 وقد ح�لت اإىل ح�شاب 

عالوة اإ�شدار الأ�شهم خالل عام 2001.
فيما يلي م�شاهمي ال�شركة الأم الذين ميتلك�ن ن�شبة 10 % اأو اأكرث من اأ�شهمها، كما يف نهاية ال�شنة �ش�اء كان ذلك با�شمهم 

اأو من خالل ح�شاب من ين�ب عنهم وعدد الأ�شهم العائدة لكل منهم:

31 دي�شمرب 312013 دي�صمرب 2014ا�صم امل�صاهم
%عدد الأ�شهم%عدد الأ�صهم

00030 180 0003054 180 54�شركة اأي بي تريمنالز بي يف 
00020 120 0002036 120 36حك�مة �شلطنة عمان )ممثلة ب�زارة املالية(

73014 778 7301425 778 25بنك اأت�س اأ�س بي �شي بي األ �شي ح�شاب اأي بي  
ح�شاب بنك اأت�س اأ�س بي �شي �شندوق تقاعد وزارة 

74010 983 7401017 983 17الدفاع

الحتياطي القانوين )ج( 

يق�شي قان�ن ال�شركات التجارية ال�شادر عام 1974 باأن يتم حت�يل 10 % من �شايف ربح ال�شركة اإىل احتياطي قان�ين غري 
قابل للت�زيع اإىل اأن ي�شبح ر�شيد هذا الحتياطي م�شاو لثلث راأ�شمال ال�شركة على الأقل. هذا الحتياطي غري قابل للت�زيع.

حقوق الأقلية   )د( 

خالل �شنة 2007، قامت ال�شركة مع امل�ؤ�ش�شة العامة للمناطق ال�شناعية بتاأ�شي�س �شراكة بن�شبة 80:20 )�شركة ميناء 
�شاللة للتط�ير �س م م( ملتابعة الفر�س ذات ال�شلة بالعقارات براأ�شمال قدره 150٫000 ريال عماين. بداأت �شركة ميناء 

�شاللة للتط�ير �س م م عملياتها التجارية يف �شنة 2008
عائد ال�صهم الواحد  19

مت احت�شاب العائد الأ�شا�شي لل�شهم ال�احد بق�شمة �شايف ربح ال�شنة، املن�ش�ب اإىل حملة ال�شهم العادية، على املت��شط املرجح 
لعدد الأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014 كما ياأتي:

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي
5٫664 5.264 �شايف ربح ال�شنة )األف دولر/ األف ر.ع( 13.684 14٫728

179٫837 179.837  املت��شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة يف 31
دي�شمرب )بالألف(

179.837 179٫837

0٫031 0.029 العائد الأ�شا�شي لل�شهم ال�احد )دولر/ ريال( 0.08 0٫08
مل يتم عر�س الربح املخف�س لل�شهم لعدم اإ�شدار ال�شركة الأم لأدوات قد يك�ن لها تاأثري على العائد على ال�شهم عند حت�يلها.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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توزيعات الأرباح   20
اأرباح نقدية ب�اقع 0٫025 ريال عماين لل�شهم ) 0٫065 دولر اأمريكى(  خالل ال�شنة مت الإعالن و القيام بالدفع عن ت�زيعات 

جمم�عها 4٫5 ملي�ن ريال عماين )11٫7 ملي�ن دولر اأمريكي( يف ما يتعلق بعام 2013.
لقد اقرتح جمل�س الإدارة ت�زيع اأرباح نقدية ب�اقع 0٫015 ريال عماين لل�شهم ) 0٫39 دولر اأمريكى( جمم�عها           2٫698ملي�ن 
ريال عماين )7٫013 ملي�ن دولر اأمريكي( لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014 )2013- 25%( وقد ح�شل هذا القرتاح على 

م�افقة امل�شاهمني يف الجتماع ال�شن�ي للجمعية العم�مية املنعقد يف 26 مار�س 2015.
مب�جب ت�جيهات الهيئة العامة ل�ش�ق املال ، مبالغ ت�زيعات الرباح القائمة والغري مدف�عة لأكرث من �شتة  ا�شهر يجب حت�يلها اىل 
�شندوق امل�شتثمرين الإ�شتئماين املك�ن من قبل الهيئة العامة ل�ش�ق املال، و كما يف 31 دي�شمرب 2014، بلغ اجمايل املبالغ التي مل 
يتم املطالبة بها من قبل حملة ال�شهم 38٫633 رع     ) دي�شمرب 2013: 19٫797 ر. ع(، واأي مبالغ قائمة غري مدف�عة لأكرث من 

�شتة اأ�شهر قد مت حت�يلها اإىل �شندوق امل�شتثمرين الإ�شتئماين خالل �شهر اكت�بر 2014. 
�صايف الأ�صول لل�صهم الواحد  21

يتم احت�شاب �شايف الأ�ش�ل لل�شهم ال�احد بق�شمة �شايف الأ�ش�ل املن�ش�بة اإىل امل�شاهمني العاديني لل�شركة يف نهاية ال�شنة على 
املت��شط املرجح لعدد الأ�شهم العادية القائمة كما يلي:

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي

46٫855 48.471
 �شايف الأ�ش�ل )األف دولر/ األف

ر.ع( 126.018 121٫820

179٫837 179.837
 املت��شط املرجح لعدد الأ�شهم

القائمة يف 31 دي�شمرب )بالألف( 179.837 179٫837

0٫261 0.270
 �شايف الأ�ش�ل لل�شهم ال�احد

)دولر/ ريال( 0.70 0٫68

قرو�س و�صلف  22
ح�شلت ال�شركة على ت�شهيل قر�س ط�يل الأجل بالدولر الأمريكي من م�ؤ�ش�شات مالية مببلغ اإجمايل ح�ايل 42٫3 ملي�ن ريال 
عماين )110 ملي�ن دولر اأمريكي(. تتاألف الت�شهيالت من ق�شطني كل منهما مببلغ 21٫2 ملي�ن ريال عماين )55 ملي�ن دولر 

اأمريكي(. 
ح�شلت ال�شركة على ت�شهيل قر�س ط�يل الأجل بالدولر الأمريكي من م�ؤ�ش�شات مالية مببلغ اإجمايل ح�ايل 63٫8 ملي�ن ريال 
عماين )165٫8 ملي�ن دولر اأمريكي(. بعد ذلك قامت ال�شركة خالل �شنة 2010 بتقلي�س حجم القر�س اإىل 59٫3 ملي�ن ريال 
عماين – 154٫2 ملي�ن دولر اأمريكي. تتاألف الت�شهيالت من ق�شطني )الثالث والرابع( مبقدار 25٫3 ملي�ن ريال عماين )65٫8 

ملي�ن دولر اأمريكي( 34٫0 ملي�ن ريال عماين )88٫4 دولر اأمريكي( على الت�ايل. 
يق�م بنك م�شقط وبنك ظفار بالأحتفاظ ب�شمانات ال�شركة نيابة عن املقر�شني. ولقد مت تعيني بنك م�شقط ك�كيل �شمان وو�شي 

قان�ين عن املقر�شني. وه� اأي�شا ال�كيل لت�شهيالت القر�س لإدارة ومراقبة اجمايل ت�شهيالت القر�س.
الق�شط الأول من القر�س لأجل مت �شداده بالكامل كما يف 31 مار�س 2009. الق�شط الثاين من القر�س لأجل مت �شداده بالكامل 

كما يف 31 دي�شمرب 2012.
ي�شدد الق�شط الثالث من القر�س على 18 ق�شطا ن�شف �شن�ي يبداأ يف مار�س 2010. ثبتت ال�شركة �شعر الفائدة من خالل اتفاقية 

مقاي�شة �شعر الفائدة مبعدل 50% من ت�شهيل القر�س ول يزيد �شعر الفائدة عن 4٫895% �شن�يا )راجع اإي�شاح 26(. 
ي�شدد الق�شط الرابع من القر�س على 16 ق�شطا ن�شف �شن�ي يبداأ يف دي�شمرب 2011. ثبتت ال�شركة �شعر الفائدة من خالل اتفاقية 

مقاي�شة �شعر الفائدة مبعدل 85% من ت�شهيل القر�س ول يزيد �شعر الفائدة عن 3٫350% �شن�يا )راجع اإي�شاح 26(. 

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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قرو�س و�صلف )تابع(  22

ر�سيد امل�ستحقات القائمة من القرو�س وال�سلف كما يف 31 دي�سمرب 2014 كالتايل:
م�صتحق بعدم�صتحق بنيم�صتحق بنيم�صتحق خالل

�صنة واحدة اأو املجموعاألف ريال عماين
اأقل من �صنة

5 �صنوات2-5 �صنوات�صنة و�صنتني

-17.5793.5414.6799.359الق�صط الثالث 
-23.6564.7656.29712.594الق�صط الرابع

41.2358.30610.97621.953-
األف دولر اأمريكي

-45.7059.20712.16524.333الق�صط الثالث 
-61.50612.38916.37332.744الق�صط الرابع

107.21121.59628.53857.077-

ر�سيد امل�ستحقات القائمة من القرو�س وال�سلفيات كما يف 31 دي�سمرب 2013 كالتايل:
م�شتحق بعدم�شتحق بنيم�شتحق بنيم�شتحق خالل

�شنة واحدة  اأو اأقل املجم�عاألف ريال عماين
من �شنة

5 �شن�ات2-5 �شن�ات�شنة و�شنتني

-20٫2812٫7713٫52713٫983الق�شط الثالث 
-27٫2933٫7294٫74718٫817الق�شط الرابع

47٫5746٫5008٫27432٫800-

األف دولر اأمريكي
-52٫7317٫2059٫17036٫356الق�شط الثالث 
-70٫9619٫69512٫34248٫924الق�شط الرابع

123٫69216٫90021٫51285٫280-

تكاليف املعاملة املتعلقة بالقرو�س لأجل يتم خ�شمها مقابل قيمة القر�س ومن ثم يتم اإثباتها على مدى عمر القرو�س لأجل 
باإ�شتخدام طريقة الفائدة ال�شائدة.

تت�شمن اتفاقية القر�س قي�دا حمددة تت�شمن، �شمن اأم�ر اأخرى، قي�د على خدمة الدين وحدود �شايف الأ�ش�ل ون�شبة الدي�ن 
اإىل حق�ق امللكية ون�شبة التداول و�شمان تغطية وقي�دًا معينة على منط امل�شاهمة و�شداد ت�زيعات اأرباح وا�شتبعاد املمتلكات 

واملعدات واإن�شاء اأي �شمانات اإ�شافية على الأ�ش�ل اخلا�شعة للرهن.

حتت�شب الفائدة على ت�شهيالت القرو�س لأجل ب�شعر الفائدة ال�شائد وقدره 4٫17% )4٫03%- دي�شمرب 2013( والذي ي�شمل 
تاأثري اأداة التح�ط املايل. 

الت�شهيالت م�شم�نة برهن جتاري وقان�ين �شامل من الدرجة الأوىل على جميع اأ�ش�ل ال�شركة.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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مكافاأة نهاية خدمة املوظفني  23

احلركة يف اللتزامات املدرجة يف قائمة املركز املايل  كالتايل :  

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
1٫592 1.811 1 يناير 4.708 4٫139

402 485 امل�شتحق خالل ال�شنة 1.262 1٫046
)183( )263( مكافاأة نهاية خدمة مدف�عة )684( )477(
1٫811 2.033 31 دي�شمرب 5.286 4٫708

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى  24
31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

1٫627 1.806 الذمم التجارية الدائنة 4.696 4٫230
382 329 م�شتحقات حلك�مة �شلطنة ُعمان 127 147

1٫846 1.746
 م�شتحقات لأطراف ذات عالقة

4.540 )اإي�شاح 27( 4٫801
- 653 �شريبة حالية م�شتحقة 1.698 -

11٫639 13.861 م�شروفات م�شتحقة والتزامات اأخرى 36.040 30٫260
15٫259 18.193 47.302 39٫673 

25  ال�صرائب
بن�شبة 12% )31 دي�شمرب 2013-  ال�شريبي  املعدل  لل�شريبة. ويطبق  ب�شكل منف�شل  التابعة  الأم و�شركتها  ال�شركة  اإخ�شاع  يتم 
12%(. لغر�س حتديد امل�شروف ال�شريبي لل�شنة، لقد مت تعديل الربح املحا�شبي لأغرا�س ال�شريبة. تت�شمن التعديالت لأغرا�س 
ال�شريبة بن�د متعلقة بكٍل من الدخل وامل�شروفات. بعد اإجراء هذه التعديالت، يتم تقدير مت��شط معدل ال�شريبة ال�شائد بن�شبة 

15٫44% )31 دي�شمرب 2013- %14٫34(.

اإن الفروقات بني معدل ال�شريبة املطبق بن�شبة 12% الذي تخ�شع له ال�شركة ومعدل ال�شريبة ال�شائد بن�شبة 15٫44% تن�شاأ نتيجة 
الت�ش�يات طبقًا  تلك  تتم  للخ�شم.  التي لن تخ�شع  وامل�شروفات  ال�شريبة  به لأغرا�س  الذي ل يعرتف  للدخل  ال�شريبي  التاأثري 
للمفه�م احلايل لقان�ن ال�شريبة والل�ائح وكذلك املمار�شات املتعارف عليها. يتم اإحت�شاب ال�شريبة امل�ؤجلة مبعدل �شريبي قدره 

12% )31 دي�شمرب 2013- %12(.

لقد اأكملت دائرة ال�شرائب الرب�ط حتى ال�شنة ال�شريبية 2008. يف حني مل يتم النتهاء من الربط ال�شريبي لل�شن�ات من 2009 
حتى 2013 مع دائرة ال�ش�ؤون ال�شريبية. وجمل�س الدارة يرى ان اية �شرائب ا�شافية، ان وجدت، لن حتمل تاأثريًا ج�هريا على 

املركز املايل لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2014.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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25  ال�صرائب  )تابع(

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر امريكي  األف دولر امريكي

قائمة الدخل ال�سامل
)95( 653 �سريبة حالية - ال�سنة احلالية 1.690 )248( 

1٫043 306 �سريبة موؤجلة - ال�سنة احلالية 796 2٫712

يف 31 دي�سمرب 959 948 2.486 2٫464

خم�س�س ال�سريبة
1 يناير - 211             - 548 

)211(            653 املخ�س�س خالل ال�سنة 1.690 )548( 

يف نهاية ال�سنة    653                - 1.690   - 

التزام �سريبة موؤجلة
5٫881 6.924 1 يناير 18.005 15٫293
1٫043 306 احلركة خالل ال�سنة 796 2٫712
6٫924 7.230 يف نهاية ال�سنة 18.801 18٫005

 
ميثل الإلتزام ال�سريبي املوؤجل الفروقات املوؤقتة التالية:

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر امريكي األف دولر امريكي

)61٫931( )59.262( �شايف القيمة الدفرتية للممتلكات 
واملعدات  )154.081( )161٫021(

4٫228 1.062 خم�ش�شات وخ�شائر 2.761 10٫993

)57٫703( )58.200( )151.320( )150٫028(

لقد قامت ال�سركة بتقدير اخل�سائر ال�سريبية املتاحة للخ�سم مقابل الأرباح امل�ستقبلية اخلا�سعة لل�سريبة كالتايل:

31 دي�شمرب 312013 دي�صمرب 2014
األف ر.عاألف ر.ع

--متاحة حتى 31 دي�شمرب 2014 
--متاحة حتى 31 دي�شمرب 2015 

964-متاحة حتى 31 دي�شمرب 2016  

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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الأدوات املالية امل�صتقة وعجز التحوط   26

  حتت�شب الفائدة على ت�شهيالت ال�شركة للقرو�س لأجل مبعدل �شعر فائدة ليب�ر للدولر الأمريكي اإ�شافة اإىل هام�س الربح املطبق. 
وفقًا لتفاقية القر�س لأجل لدى ال�شركة معدلت فائدة ثابتة مطبقة على خمتلف اأق�شاط القر�س عرب اتفاقيات مقاي�شة �شعر 

الفائدة. 

يف 31 دي�شمرب 2014 كان �شعر الفائدة ال�شائد مبعدل ليب�ر للدولر الأمريكي ه� 0٫326% �شن�يا )دي�شمرب 2013: 0٫349 %( يف 
حني اأن ال�شركة قد ثبتت �شعر الفائدة على القرو�س ط�يلة الأجل بالن�شبة للق�شط الثالث بن�شبة 4٫895% وللق�شط الرابع بن�شبة 

3٫350%. ولقد قامت اإدارة ال�شركة باإختبار لفاعلية التح�ط وفقا ملا ه� مطل�ب مب�جب معايري التقارير الدولية.

فاإن  الرابع   و  الثالث  الق�شط  على  الدولية  التقارير  معايري  مب�جب  القر�س  عمر  مدى  على  الفائدة  ا�شعار  فج�ات  على  وبناء   
اخل�شائر الإ�شتدللية  كما يف 31 دي�شمرب 2014 جرى تقيييمها مببلغ 1٫43 ملي�ن ر. ع )3٫72 ملي�ن دولر امريكي(، ) دي�شمرب 
2013 : 2٫26 ملي�ن ر.ع –5٫87 ملي�ن دولر امريكي( من فبل الطراف املقابلة لتفاقيات مقاي�شة �شعر الفائدة. ويف حالة قيام 
ال�شركة بالغاء التفاقية يف 31 دي�شمرب 2014 فقد تتكبد خ�شائر تبلغ 1٫43 ملي�ن ريال عماين )3٫72 ملي�ن دولر امريكي(، 

)دي�شمرب 2013 : 2٫26 ملي�ن ر.ع – 5٫87 ملي�ن دولر امريكي( خ�شائر.

ولغر�س ال�شتجابة اىل معايرياملحا�شبة الدولية املعيار 39 )الأدوات املالية: القرار والقيا�س( فان القيمة العادلة خل�شائر ادوات 
 5٫87 – التح�ط الولية مببلغ 1٫43 ملي�ن ريال عماين )3٫72 ملي�ن دولر امريكي(،   ) دي�شمرب 2013 : 2٫26 ملي�ن رع 
ملي�ن دولر امريكي( خ�شائر(قد �شجلت كاإيرادات �شاملة اأخرى ومت ت�شجيل مبلغ 1٫43 ملي�ن ريال عماين )3٫72 ملي�ن دولر 

امريكي( حتت بند اللتزام.
مبادلت اأ�سعار الفائدة - القيمة الإ�سمية ح�سب فرتة الإ�ستحقاق

اأكرث من 5 
�شن�ات 

من 1 اإىل 5 
�شن�ات

 خالل �شنة
واحدة

 القيم
الإعتبارية

عادلة
�شالبة

عادلة
م�جبة

األف ر.ع األف ر.ع األف ر.ع األف ر.ع األف ر.ع األف ر.ع
- 19.190 6.743 25.933 1.431 - 31 دي�صمرب 2014
- 25٫933 5٫187 31٫120 2٫260 - 31 دي�شمرب 2013

األف دولر 
اأمريكي

األف دولر
 اأمريكي

األف دولر 
اأمريكي

األف دولر
 اأمريكي

األف دولر 
اأمريكي

األف دولر 
اأمريكي

- 49.896 17.531 67.427 3.721 - 31 دي�صمرب 2014
- 67٫427 13٫485 80٫912 5٫876 - 31 دي�شمرب 2013

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  27

اإطار  عليها. يف  هام  تاأثري  الإدارة ممار�شة  اأع�شاء جمل�س  بع�س  ي�شتطيع  ذات عالقة  اأطراف  مع  معامالت  ال�شركة يف  دخلت 
الن�شاط العتيادي تتلقى ال�شركة وتقدم خدمات من واإىل الأطراف ذات العالقة على اأ�شا�س جتاري ووفقًا لل�شروط التجارية كما 
تتلقى خدمات وهي معامالت مماثلة لتلك التي ميكن احل�ش�ل عليها من اأطراف اأخرى. حجم املعامالت الكبرية مع الأطراف 
ذات العالقة خالل ال�شنة ومع امل�شاهمني الذين ميلك�ن ن�شبة 10% اأو اأكرث من اأ�شهم ال�شركة و/ اأو اأع�شاء جمل�س الإدارة ذوي 

العالقة على النح� التايل:

31 دي�شمرب 312013 دي�صمرب 2014
اأخرىاملبيعاتامل�شرتياتاأخرىاملبيعاتامل�صرتيات
األف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع األف ر.عاألف ر.عاألف ر. ع 

5516.7272113616٫074402ال�صركات ال�صقيقة
5516.7272113616٫074402

األف د اأاألف د اأاألف د اأاألف د اأاألف د اأاألف د اأ
14243.4905499341٫7931٫046ال�صركات ال�صقيقة

14243.4905499341٫7931٫046

مكافاأة م�ظفي الإدارة الرئي�شيني
مكافاأة م�ظفي الإدارة الرئي�شيني لل�شنة كالتايل:

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
775 674 مزايا ق�شرية الأجل 1.754 2٫014

43 38 99 مكافاأة نهاية اخلدمة 112
150 120 312 مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 390

37 32 اأتعاب ح�ش�ر اجتماعات جمل�س الإدارة 82 97

1٫005 864 2.247 2٫613

الأر�شدة مع الأطراف ذات العالقة املدرجة �شمن قائمة املركز املايل  هي كالتايل:

31 دي�شمرب 312013 دي�صمرب 2014
ذمم جتارية مدينة  

وذمم مدينة اأخرى
ذمم جتارية دائنة 
وذمم دائنة اأخرى

ذمم جتارية مدينة 
وذمم مدينة اأخرى

ذمم جتارية دائنة 
وذمم دائنة اأخرى

األف ر.عاألف ر.ع األف ر.عاألف ر.ع 
1.9741.7463٫7271٫846ال�صركات ال�صقيقة

األف د اأاألف د اأاألف د اأاألف د اأ
5.1324.5409٫6904٫801ال�صركات ال�صقيقة

يتم الإف�شاح عن املبالغ امل�شتحقة من واإىل الأطراف ذات العالقة يف اإي�شاحي 16 و 24 على الت�ايل.
تن�شاأ الأر�شدة غري املدف�عة يف نهاية ال�شنة �شمن �شياق الأعمال العادية. املبالغ امل�شتحقة من الأطراف ذات العالقة مل ُتخف�س 

ر باأنه �شيتم حت�شيلها بناءًا على اخلربة ال�شابقة.  قيمها وُتقدَّ

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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معلومات قطاع الت�صغيل   28
لأغرا�س الإدارة، مت ت�زيع ن�شاط ال�شركة اإىل ق�شمني رئي�شيني هما حمطة احلاويات وحمطة ال�شحن العام. يق�م ق�شم حمطة 
احلاويات با�شتئجار وجتهيز وت�شغيل واإدارة هذه املحطة. اأما ق�شم حمطة ال�شحن العام فيق�م بتحميل الب�شائع وتقدمي خدمات 

ال�شحن الأخرى لل�شفن و�شركات ال�شحن. مل يتم جتميع قطاعات الت�شغيل لت�شكل قطاعات الت�شغيل اأعاله.

بالتايل،  ُعمان.  �شلطنة  الإمتياز مع حك�مة  اإتفاقيتي  الفردية كما ه� مبني يف  الأر�شفة  اأ�شا�س ت�شنيف  القطاعني على  تنظيم  يتم 
�ش�اء  احلاويات،  قطاع حمطة  �شمن  ت�شنيفها  يتم  احلاويات  كمحطة  ت�شنيفها  يتم  التي  لالأر�شفة  الت�شغيلية  الإيرادات  كافة  فاإن 
ل عمليات احلاويات، والعك�س بالعك�س. اإن تاأثري معل�مات القطاع على ر�ش�م الإمتياز ه� حاليًا قيد املناق�شة مع  ل اأو ل ُت�شكِّ كانت ُت�شكِّ

احلك�مة. 

تق�م الدارة بح�شاب نتائج الت�شغيل للقطاعات التي تعمل ب�شكل منف�شل من اجل اتخاذ القرارات املتعلقة بتخ�شي�س امل�ارد وتقييم الداء. 
يتم تقييم اأداء القطاع على اأ�شا�س الربح و اخل�شارة الت�شغيلية وتقا�س بثبات مع الربح و اخل�شارة الت�شغيلية يف الق�ائم املالية امل�حدة.

املجموعحمطة ال�صحن العامحمطة احلاويات
31 دي�صمرب 

2014
31 دي�صمرب 31 دي�شمرب 2013

2014
31 دي�صمرب 31 دي�شمرب 2013

2014
31 دي�شمرب 2013

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

42.50948٫46811.02410٫03753.53358٫505الإيرادات
)8٫239()8.102()773()847()7٫466()7.255(الإ�شتهالك والإطفاء

3.4414٫0181.8211٫6455.2625٫663�صايف الر بح 

100.719107٫10517.91013٫616118.629120٫721اأ�ش�ل الت�شغيل 

100.719107٫10517.91013٫616118.629120٫721اإلتزامات الت�شغيل 
اإف�ساحات اأخرى 

1.4631٫24985781.4711٫827م�شروفات راأ�شمالية 

املجموعحمطة ال�صحن العامحمطة احلاويات
31 دي�صمرب 

2014
31 دي�شمرب 

2013
31 دي�صمرب 

2014
31 دي�شمرب 

2013
31 دي�صمرب 

2014
31 دي�شمرب 

2013
األف د اأاألف د اأاألف د اأاألف د اأاألف د اأاألف د اأ

110.522126٫01728.66226٫096139.184152٫113الإيرادات

)21٫422()21.063()2٫010()2.201()19٫412()18.862(الإ�شتهالك والإطفاء
8.94510٫4484.7344٫27713.67914٫725�صايف الربح 

261.868278٫47146.56635٫402308.434313٫873اأ�ش�ل الت�شغيل 
261.868278٫47146.56635٫402308.434313٫873اإلتزامات الت�شغيل 
اإف�ساحات اأخرى 

3.8043٫241211٫5033.8254٫744م�شروفات راأ�شمالية 

يتم حذف الإيرادات بني القطاعات عند ت�حيد البيانات املالية.
تتك�ن امل�شروفات الراأ�شمالية من اإ�شافات املمتلكات والآلت واملعدات.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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معلومات قطاع الت�صغيل )تابع(  28
معلومات جغرافية - تق�صيم الإيرادات 

31 دي�صمرب 312014 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
12٫562 14.597 �شلطنة ُعمان 37.951 32٫661
41٫553 37.564 اأوروبا  97.667 108٫038

4٫142 1.035 دول اأ�شي�ية اأخرى  2.691 10٫769
248 337 اأفريقيا  875 645

58٫505 53.533 اإيرادات وفق قائمة الدخل امل�حدة 139.184 152٫113

اللتزامات وخم�ص�صات الطوارئ  29

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 
2014

31 دي�صمرب 
2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

351 942 م�شروفات ارتباطات راأ�شمالية 2.449 912

351 942 2.449 912

التزامات عقود الإيجار الت�سغيلية

�شلطنة عمان ملحطة احلاويات ويف مار�س 2000 )باأثر رجعي  ت�شغيلي مع حك�مة  اإيجار  ن�فمرب 1998 عقد  ال�شركة يف  ابرمت 
الالزمة  التحتية  والبنية  الأر�س  اإيجار  ال�شركة  مبنح  احلك�مة  تق�م  حيث  العام،  ال�شحن  ملحطة   )1998 اأكت�بر   1 من  اإعتبارًا 

للمرافق املعنية ملدة 30 �شنة مب�جب �شروط اتفاقية المتياز. اإلتزامات دفع الإيجار امل�شتقبلية كما يلي:

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 
2014

31 دي�صمرب 
2014

31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
1٫688 1.738 لي�س اأكرث من �شنة واحدة 4.520 4٫388
7٫273 7.491 ما بني �شنة واحدة اإىل 5 �شن�ات 19.478 18٫910

22٫431 20.475 اأكرث من 5 �شن�ات 53.236 58٫321

31٫392 29.704 77.234 81٫619

 
لقد ن�شاأت العديد من املطالبات على ال�شركة من قبل م�ردين و زبائن و مل تقم ال�شركة باإدارج هذه املطالبات على �شبيل الإلتزامات 
بناء على �شروط متفق عليها. و اإجمايل املبالغ للمطالبات على ال�شركة التي مل تقم باإثباتها على انها التزامات قد بلغت 1٫6 ملي�ن 

ر يال عماين ) 4٫16 ملي�ن دولر امريكي(

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(



62

اإدارة املخاطر املالية   30

تتعر�س ال�شركة يف اإطار ن�شاطها العتيادي ملخاطر  نتيجة ا�شتخدام الأدوات املالية. 
- خماطر الئتمان 
- خماطر ال�شي�لة

- خماطر ال�ش�ق
لقد و�شعت ال�شركة �شيا�شة للمخاطر واأوكلت اإدارتها اإىل الرئي�س التنفيذي. وقد مت حتديد الرئي�س املايل كقائد لعملية املخاطر 
وهيئة تتك�ن من مدراء الأق�شام متثل جلنة اإدارة املخاطر .ويتم تن�شيق اأعمال اإعداد اطر اإدارة املخاطر كما ه� اأعاله عن طريق 

جلنة التدقيق.
خماطر الإئتمان

الإلتزامات  املالية يف مقابلة  بالأدوات  اآخر  اأو طرف  العميل  اإذا ما ف�شل  لل�شركة  املالية  الإئتمان هي خماطر اخل�شائر  خماطر 
التعاقدية، وهي تن�شاأ عادة عن الذمم املدينة على العمالء. واملبلغ الدفرتي لالأ�ش�ل املالية ميثل اأعلى خماطر مالية.

الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة الأخرى: يتم تقدمي الإئتمان للعمالء فقط بهدف تعظيم اأرباح ال�شركة وامل�شئ�لية الرئي�شة 
عن منح الإئتمان للعمالء والتح�شيل يف ال�قت املنا�شب لكل هذه الدي�ن تقع على مدير التنفيذ .والإئتمان له تكاليف على ال�شركة 
وقد مت و�شع ال�ش�ابط ال�شرورية لإدارة خماطر الإئتمان بال�شركة وراأ�شمالها العامل. وبذلك فمن �شيا�شة ال�شركة اأن يك�ن لديها 
نظم رقابة علي الإئتمان تت�شم بالكفاءة ولها املرونة الكافية للتفاعل عند تغري حاجات ال�ش�ق ولكن ذات مقدرة كافية للتاأكد من 

و�شع �شق�ف ائتمان لكل عميل وفح�شها باإنتظام وفقا ملعل�مات م�ث�ق بها وحديثة.
وهذا يعد  اإجمال ملعامالتنا مع عمالئنا ومالمح املخاطر تختلف من حني اىل اآخر ح�شب تركيبتهم. وعلى العم�م ، تتعامل ال�شركة 
مع العمالء بناءا على التعامل النقدي اأو �شمانات من بن�ك ذات �شهرة. ويف حالت العمالء الكبار الذين مت منحهم و�شع اإئتماين، 
يتم تقييم مقدرتهم الإئتمانية بحر�س مقدما ويتم التحكم يف �شروط الإئتمان املتعلقة بهم عن طريق العق�د املربمة مع ال�شركة. 
اإن�شاء  يتم  ال�شتثناء،  حالت  ويف  املالية.  و�شيا�شاتها  اإجراءاتها  من  جزءا  متثل  عليها  م�شادق  ائتمانية  �شيا�شة  ال�شركة  ولدى 

املخ�ش�شات الالزمة.     
كان ترتيب الذمم التجارية املدينة وفق العمر بتاريخ قائمة املركز املايل  كما يلي:

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 
2014

31 دي�صمرب 
2014

31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر 

امريكي
األف دولر امريكي

7٫144 4.210 خالل مدة الإئتمان 10.945 18٫575
871 930 متاأخرات من 31 اإىل 60 ي�م 2.419 2٫264
373 399 متاأخرات من 61 اإىل 90 ي�م 1.037 970

1٫451 67 متاأخرات من 90 اإىل 180 ي�م 174 3٫773
1٫513 87 اأكرث من 180 ي�م 226 3٫934

11٫352 5.693 14.801 29٫516
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التحركات يف خم�ش�شات انخفا�س القيمة املتعلقة بالذمم التجارية املدينة خالل العام كان كالتايل: 

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر امريكي األف دولر امريكي

370 2.438 1 يناير 6.339 962
2٫068 516 خ�شارة عن ال�شنة 1.342 5٫377

- )2.745( مبالغ م�شط�بة )7.137( -
2٫438 209 31 دي�شمرب 544 6٫339

 
التعر�س ملخاطر الإئتمان للذمم التجارية املدينة بنهاية تاريخ التقرير  وفق الإقليم اجلغرايف:

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
3٫186 1.300 �شلطنة عمان 3.378 8٫284
7٫363 4.301 اأوروبا 11.183 19٫144

803 92 اأخرى و قارة اآ�شيا  240 2٫088
11٫352 5.693 14.801 29٫516

التعر�س ملخاطر الإئتمان للذمم التجارية املدينة بنهاية تاريخ التقرير وفق ن�ع العميل:
31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013

األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر
امريكي امريكي

8٫155 4.380 خط�ط �شحن بحري 11.389 21٫204
3٫197 1.313 اأخرى 3.412 8٫312

11٫352 5.693 14.801 29٫516

خماطر ال�سيولة 

 هي املخاطر التي ل تتمكن ال�شركة معها مبقابلة اإلتزاماتها املالية عند ا�شتحقاقها حيث تتم ت�ش�يتها اإما من خالل الدفع نقدًا اأو تقدمي 
اأ�ش�ل مالية اأخرى. واأ�شل�ب ال�شركة يف التغلب على خماطر ال�شي�لة ه� يف التاأكد  بقدر الإمكان من اأنها متتلك �شي�لة ملقابلة اإلتزاماتها 
عند ا�شتحقاقها، يف حالتي الظروف العادية اأو عند الظروف ال�شاغطة، دون حتمل خ�شائر غري مقب�لة اأو اأ�شرار قد تن�شاأ، او املخاطرة 

ب�شمعة ال�شركة.
الذمم التجارية الدائنة والأخرى  

تعد ال�شركة التدفقات النقدية املت�قعة باإنتظام لتقييم متطلبات ال�شي�لة من حني اىل اآخر وهذا ميثل اأ�شا�شا لت�زيع املتاح من 
امل�ارد النقدية وما يف حكم النقدية.  

اللتزامات املالية 
لدى ال�شركة اإتفاق مع مقر�شيها ترتيبا ل��شع وديعة ثابتة ملبلغ م�شاو للق�شط التايل ) وه� ملدة لي�شت اأقل من �شتة اأ�شهر يف اأي 

وقت( والتي ت�ؤكد وج�د عناية كافية.
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اجلدول التايل ي�رد ملخ�س لإ�شتحقاقات الإلتزامات املالية غري امل�شتقة وغري املخ�ش�مة للمجم�عة على اأ�شا�س ت�اريخ الدفعات 

التعاقدية.

31 دي�شمرب 312013 دي�صمرب 2014
�صنة 

واحدة اأو 
اأقل

�صنة اإىل 
�صنتني

2اإىل 5 
�صنوات

اأكرث من 5 
�صنوات

�شنة واحدة اإجمايل
اأو اأقل

�شنة اإىل 
�شنتني

2اإىل 5 
�شن�ات

اأكرث من 5 
�شن�ات

اإجمايل

األف رعاألف رعاألف رعاألف رعاألف رعاألف رعاألف رعاألف رعاألف رعاألف رع

ذمم جتارية دائنة
13٫413---15.82413٫413---15.824ودائن�ن اآخرون
47٫574-41.2356٫5008٫27432٫800-8.30610.97621.953�شلف و قرو�س

امل�شتحق اىل اأطراف 
1٫846---1.7461٫846---1.746ذات عالقة

25.87610.97621.953-58.77521٫7598٫27432٫800-62٫833
األف داأاألف داأاألف داأاألف داأاألف داأاألف داأاألف داأاألف داأاألف داأاألف داأ

ذمم جتارية دائنة
34٫872---41.14434٫872---41.144ودائن�ن اآخرون
123٫692-107.21116٫90021٫51285٫280-21.59628.53857.077قرو�س و �شلف

امل�شتحق اىل اأطراف

4٫801---4.5404٫801---4.540ذات عالقة
67.28028.53857.077-152.81656٫57321٫51285٫280-163٫365

خماطر ال�سوق

خماطر ال�ش�ق هي تلك املخاطر التي تن�شاأ من التقلبات يف الأ�شعار بال�ش�ق مثل معدلت الفائدة واأ�شعار الأ�شهم ومعدلت �شرف 
العمالت الأجنبية التي قد ت�ؤثر على دخل ال�شركة اأو قيمة ما متتلكه من الأدوات املالية. الغر�س من اإدارة خماطر ال�ش�ق ه� اإدارة 

وال�شيطرة على التعر�س ملخاطر ال�ش�ق يف حدود معل�مات مقب�لة يف نف�س ال�قت الذي يتم فيه احل�ش�ل على اأف�شل عائد.

خماطر العملة   

اإيرادات ال�شركة هي  يف الأ�شا�س  بالدولر الأمريكي و يرتبط الريال العماين بالدولر المريكي. وعليه ، فاإن الأثر املقارن للعمالت 
�شئيل. وعلى كل فمخاطر العملة ت�ؤثر يف امل�شرتيات بالعمالت الأخرى . وهذا يقلل جزئيا باإختيار ال�شراء للعمالت الأخرى عندما 
تتمكن ال�شركة من ت�قع هذه املتطلبات م�شبقا. ووفقا لل�شيناري�هات التي تطراأ ميكن ان تلجاأ ال�شركة اىل الأ�شاليب املنا�شبة لتقليل 

تلك املخاطر.

خماطر اأ�سعار الفائدة

على  التح�ط  �شيا�شة  ال�شركة  اتبعت  الأثر  هذا  تقليل  �شبيل  يف  و  لل�شركة.  املايل  امل�قف  على  ت�ؤثر  الفائدة  اأ�شعار  يف  التغريات 
القرو�س امل�شتحقة بتبادلت معدل �شعر  الفائدة املحدد. يف 31 دي�شمرب 2014، ما يقارب 63% من القرو�س امل�شتحقة هي مبعدل 

اأ�شعار فائدة ثابت )دي�شمرب 2013: %65(.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(



65

اإدارة املخاطر املالية )تابع(   30

اجلدول اأدناه يلخ�س اثر تغريات ا�شعار الفائدة

31 دي�شمرب 2013 31 دي�صمرب 2014 31 دي�صمرب 2014 31 دي�شمرب 2013
األف ر.ع األف ر.ع األف دولر األف دولر

امريكي امريكي
100 100 الزيادة يف النقاط الأ�شا�شية 100 100

)166( )153( الأثر على الأرباح قبل ال�شريبة )398( )433(

100 100 الإنخفا�س يف النقاط الأ�شا�شية 100 100
166 153 الأثر على الأرباح قبل ال�شريبة 398 433

حتليل ح�شا�شية التدفقات النقدية لالدوات ذات معدات الفائدة املتغرية

التغريات مبعدل 100 نقطة اأ�شا�شية يف ا�شعار الفائدة بتاريخ التقرير من �شانها ان ت�ؤدي اىل ارتفاع ) نق�س( حق�ق امللكية والربح 
اأو اخل�شارة وفق املبالغ ال�اردة اأدناه، وهذا التحليل يفرت�س ثبات جميع املتغريات الأخرى، وعلى الأخ�س معدلت �شرف العمالت 

الأجنبية، وهذا التحليل قد مت اإجراوؤه على نف�س ال�شا�س يف العام 2013:

حقوق امللكيةالربح اأو اخل�صارة

100 نقطة 
اأ�صا�صية زيادة

100 نقطة 
اأ�صا�صية نق�س

100 نقطة 
اأ�صا�صية زيادة

100 نقطة 
اأ�صا�صية بالنق�س

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع
31 دي�سمرب 2014

)143(143--مقاي�شات معدل الفائدة 
31 دي�شمرب 2013

)226(226--مقاي�شات معدل الفائدة
األف د.اأاألف د.اأاألف د.اأاألف د.اأ

31 دي�سمرب 2014
)372(372--مقاي�سات معدل الفائدة 

31 دي�سمرب 2013
)588(588--مقاي�سات معدل الفائدة

الإ�ستثمارات

ل ت�شتثمر ال�شركة ب�شكل عام يف �ش�ق الأوراق املالية، وقامت ال�شركة بالإ�شتثمار يف ا�شهم جامعة ظفار �س م ع ع. من خالل �شراء  
000 200 �شهم، �شعر ال�شهم ال�احد 1 ريال عماين وقد كان الإ�شتثمار بهدف وه� ت�شجيع التعليم العايل مبنطقة ظفار.

  اإدارة راأ�س املال 

تدرك ال�شركة اأهمية احلفاظ على راأ�شمال  ذو اأ�شا�س متني ي�شاهم يف املحافظة على ثقة امل�شتثمرين، والدائنني وال�ش�ق. ولتحقيق 
هذا الهدف، و�شعت ال�شركة اآلية منا�شبة وكافية ملراقبة العائد على راأ�س املال، وخلق القيمة للم�شاهمني..الخ

يراقب جمل�س الإدارة العائد على حق�ق امللكية، والتي تعرفها ال�شركة ب�شايف الأرباح مق�شمة على جمم�ع حق�ق ملكية امل�شاهمني. 
كما يراقب جمل�س الإدارة م�شت�ى ت�زيعات الأرباح على امل�شاهمني العاديني.

ل ت�جد تغيريات يف تناول ال�شركة لإدارة راأ�س املال خالل العام . ويتم حتديد متطلبات راأ�س املال بالن�شبة لل�شركة و�شركتها التابعة 
من قبل الهيئة العامة ل�ش�ق املال وقان�ن ال�شركات التجارية لعام 1974 وتعديالته . 
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ت�شتمل الأدوات املالية على الأ�ش�ل واللتزامات وامل�شتقات املالية.
تتك�ن الأ�ش�ل املالية من النقد بال�شندوق والأر�شدة لدى بن�ك وال�دائع لأجل وال�شتثمارات املتاح للبيع والذمم املدينة. تتك�ن 
الإلتزامات املالية من الذمم الدائنة والقرو�س لأجل والقرو�س وال�شلف. ت�شتمل امل�شتقات املالية على اإتفاقيات مقاي�شة اأ�شعار 
الفائدة التي اأبرمتها ال�شركة. ل تختلف القيم العادلة لالأ�ش�ل واللتزامات املالية وامل�شتقات املالية يف تاريخ امليزانية العم�مية 

ب�شكل ج�هري عن قيمها الدفرتية.

القيم العادلة القيم الدفرتية 
31 دي�شمرب 312013 دي�صمرب 312014 دي�شمرب 312013 دي�صمرب 2014

األف داأاألف رعاألف د. اأ.األف ر.ع.األف د. اأ.األف ر.ع.األف د. اأ.األف ر.ع.
اأ�سول مالية

5.00013.0004٫00010٫4005.00013.0004٫00010٫400ودائع اآجلة
13.84636.0008٫46222٫00113.84636.0008٫46222٫001ودائع ق�شرية الآجل

ذمم جتارية مدينة وذمم 
6.19316.1029٫89225٫7226.19316.1029٫89225٫722مدينة اآخرى

293762274712293762274712ا�شتثمارات متاحة للبيع
1.9745.1323٫7279٫6901.9745.1323٫7279٫690م�شتحق من اطراف ذات

عالقة
13.81135.9099٫69925٫21713.81135.9099٫69925٫217نقد وار�شدة لدى البن�ك

41.117106.90536٫05493٫74241.117106.90436٫05493٫742اإجمايل 
اإلتزامات مالية

16.44642.76213٫41334٫87216.44642.76213٫41334٫872ذمم جتارية دائنة
واأخرى

1.7464.5401٫8464٫8011.7464.5401٫8464٫801م�شتحق اإىل اأطراف ذات
عالقة

41.235107.21147٫574123٫69241.235107.21147٫574123٫692قر�س لأجل 
1.4313.7212٫2605٫8761.4313.7212٫2605٫876ادوات مالية م�شتقة

--6531.698--6501.690ال�شرائب
61٫511159٫93365٫093169٫24161.512159.93365٫093169٫241اإجمايل

اإدراج القيمة العادلة لالأ�ش�ل واللتزامات املالية بالقيمة التى ميكن عندها تبادل الأداة فى املعاملة اجلارية بني الأطراف  مت 
الراغبة ولي�س عن طريق البيع اجلربى اأو بيع الت�شفية.

مت ا�شتخدام الطرق و الفرتا�شات التالية لتقدير القيم العادلة.
• اجلارية 	 واللتزامات  التجاري�ن  والدائن�ن  التجاري�ن،  واملدين�ن  الأجل،  ق�شرية  وال�دائع  النقدية  من  لكل  العادلة  القيمة 

الأخرى تقارب القيمة الدفرتية نظرا لال�شتحقاقات ق�شرية الأجل اخلا�شة بتلك الأدوات.
• مت تقدير املدينني/القرتا�شات ذوي املعدل الثابت ط�يل الأجل وكذلك املدينني ذوي املعدل املتغري من قبل املجم�عة بناء على 	

املعامالت مثل معدلت الفائدة وع�امل خماطر البلدان املحددة وق�ة املركز املايل الفردي للعميل وخ�شائ�س خماطر امل�شروع 
املم�ل. بناء على هذا التقييم، مت احت�شاب م�شم�حات للخ�شائر املت�قعة لتلك الذمم املدينة. وفى 31 دي�شمرب 2014 مل تختلف 

القيم الدفرتية لتلك الذمم املدينة بعد خ�شم امل�شم�حات ب�ش�رة ج�هرية عن القيم العادلة اخلا�شة بهم.
• ت�شتند القيمة العادلة لالأدوات املدرجة على الأ�شعار املدرجة بتاريخ قائمة املركز املايل.	
• تنبثق القيمة العادلة اخلا�شة بالأ�ش�ل املالية املتاحة للبيع من اأ�شعار ال�ش�ق املدرجة بالب�ر�شة فى ال�ش�ق الن�شطة ، اإذا اأمكن. 	

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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القيم العادلة لالأدوات املالية )تابع(  31
• تدخل املجم�عة يف الأدوات املالية امل�شتقة من خالل نظراء متعددين و ب�شكل ا�شا�شى امل�ؤ�ش�شات املالية التى متتلك معدلت 	

ا�شتثمار ائتمانية . هذا، ويتم تقييم الأدوات امل�شتقة با�شتخدام اأ�شاليب تقييم حيث ت�شمل املعطيات ال�ش�قية القابلة للر�شد 
الت�شعري  التقييم الأكرث �شي�عًا عق�د  اأ�شاليب  ال�شلع الآجلة. وت�شمل  : عق�د ال�شرف الأجنبي الآجلة، وعق�د  اأ�شا�شي  ب�شكل 
الآجلة، با�شتخدام ح�شابات القيمة احلالية. وت�شمل النماذج العديد من املعطيات التي ت�شمل ن�عية ائتمان النظراء، ونقطة 

ال�شرف الأجنبي واملعدلت الآجلة ومنحنيات معدل الفائدة، ومنحنيات املعدلت الآجلة لل�شلع املتعلقة بها.  
• يف 31 دي�شمرب 2014، كانت القيمة ال�ش�قية ملركز الأ�ش�ل امل�شتقة بعد ت�ش�ية التقييم الئتماين املن�ش�ب اإىل خماطر التخلف 	

عن ال�شداد مل�شتقات النظراء. ول ي�جد للتغريات يف خماطر الئتمان للنظراء اأي تاأثري ج�هري على تقييم فعالية التغطية 
بان�شبة للم�شتقات املحددة يف عالقة التغطية وغريها من الأدوات املالية الأخرى املدرجة بالقيمة العادلة يف ما يتعلق بالق�شط 

الثالث والق�شط الرابع.

القيمة العادلة الت�سل�سل الهرمي

ت�شتخدم املجم�عة الت�شل�شل الهرمي التايل لتحديد والإف�شاح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية عن طريق اأ�شل�ب التقييم:
امل�شت�ى 1 : الأ�شعار )غري املعدلة( املدرجة يف الأ�ش�اق الن�شطة لالأ�ش�ل اأو اخل�ش�م املطابقة؛

امل�شت�ى 2 : تقنيات اأخرى جلميع املدخالت التي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�شجلة ميكن مالحظتها، اإما ب�شكل مبا�شر 
اأو غري مبا�شر؛

امل�شت�ى 3 : التقنيات التي ت�شتخدم املدخالت التي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�شجلة التي ل ت�شتند اإىل بيانات ال�ش�ق 
التي ميكن مالحظتها.

اأ�سول مت قيا�سها بالقيمة العادلة كما يف 13 دي�سمرب 4102 

امل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 3120141 دي�صمرب 

األف ر عاألف ر عاألف ر عاألف ر ع 
--293293اإ�شتثمارات متاحة للبيع 

األف داأاألف داأاألف داأاألف داأ 
--762762اإ�شتثمارات متاحة للبيع 

اإلتزامات مت قيا�صها بالقيمة العادلة 
األف ر عاألف ر عاألف ر عاألف ر ع 

-1.431-1.431عق�د مقاي�شة اأ�شعار الفائدة 

األف داأاألف داأاألف داأاألف داأ 
-3.721-3.721عق�د مقاي�شة اأ�شعار الفائدة 

 

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(



68

القيم العادلة لالأدوات املالية )تابع(  31

اأ�سول مت قيا�سها بالقيمة العادلة كما يف 13 دي�سمرب  3102

امل�شت�ى 3امل�شت�ى 2امل�شت�ى 311 دي�شمرب 2013
األف ر عاألف ر عاألف ر عاألف ر ع 

--274274اإ�شتثمارات متاحة للبيع 

األف داأاألف داأاألف داأاألف داأ 
--712712اإ�شتثمارات متاحة للبيع 

اإلتزامات مت قيا�شها بالقيمة العادلة 
األف ر عاألف ر عاألف ر عاألف ر ع 

-2٫260-2٫260عق�د مقاي�شة اأ�شعار الفائدة 

األف داأاألف داأاألف داأاألف داأ 
-5٫876-5٫876عق�د مقاي�شة اأ�شعار الفائدة 

خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014، مل يتم اإجراء حت�يالت بني امل�شت�ى 1 وامل�شت�ى 2 لقيا�شات القيمة العادلة، كما مل يتم 
حت�يل من واإىل امل�شت�ى 3 لقيا�شات القيمة العادلة.

دة  امل�صادر الرئي�صية لتقدير الأمور غري املوؤكَّ  32
العمر الإنتاجي للعقارات والآلت واملعدات

تق�م اإدارة املجم�عة بتحديد العمر الإنتاجي التقديري لعقاراتها واآلتها ومعداتها من اأجل اإحت�شاب الإ�شتهالك. يتم حتديد هذا 
التقدير بعد الأخذ يف عني الإعتبار الإ�شتخدام املت�قع لالأ�شل والتهالك الفعلي. تق�م الإدارة �شن�يًا مبراجعة القيمة املتبقية والعمر 
الإنتاجي ب�شكل �شن�ي ويتم تعديل م�شروف الإ�شتهالك امل�شتقبلي حيث تعتقد الإدارة باأن العمر الإنتاجي يختلف عن التقديرات 

ال�شابقة.

اإنخفا�س قيمة املدينني 

. بالن�شبة للمبالغ  يتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتح�شيل للمدينني التجاريني عندما يك�ن حت�شيل املبلغ بالكامل غري حمتماًلً
الهامة ب�شكل فردي، اإن هذا التقدير ي�ؤدى على اأ�شا�س فردي. اأما بالن�شبة للمبالغ التي لي�شت هامة ب�شكل فردي، والتي فات م�عد 
اإ�شتحقاقها، فيتم تقييمها ب�شكل جماعي ويطبق خم�ش�س وفقًا لط�ل فرتة الإ�شتحقاق املتاأخرة عن الدفع، اإ�شتنادًا على معدلت 

الإ�شرتداد التاريخي. 

يف تاريخ قائمة املركز املايل، بلغ اإجمايل املدينني التجاريني 5٫70 ملي�ن ريال عماين – 14٫80 ملي�ن دولر اأمريكي )دي�شمرب 
2013- 11٫5 ملي�ن ريال عماين – 29٫51 ملي�ن دولر اأمريكي( وبلغ خم�ش�س انخفا�س القيمة 0٫21 ملي�ن ريال عماين – 
0٫54 ملي�ن دولر اأمريكي )دي�شمرب 2013- 2٫4 ملي�ن ريال عماين – 6٫3 ملي�ن دولر اأمريكي(. �شيتم الإدراج يف قائمة الدخل 

ال�شامل لأي فرق بني املبالغ الفعلية املح�شلة يف الفرتات امل�شتقبلية واملبالغ املت�قعة.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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دة  امل�صادر الرئي�صية لتقدير الأمور غري املوؤكَّ  32

اإنخفا�س قيمة املخزون 

يـدرج املخزون بالتكلفة اأو �شايف القيمة املت�قع حتقيقها، اأيهما اأقل. عندما ي�شبح املخزون قدميًا اأو ملغيًا، يتم عمل تقدير ل�شايف 
القيمة املت�قع حتقيقها. املبالغ الهامة ب�شكل منفرد يتم عمل هذا التقدير على اأ�شا�س فردي. املبالغ غري الهامة ب�شكل فردي، يتم 
تقييم املخزون القدمي اأو امللغي ب�شكل جماعي ويطبق خم�ش�س وفقًا لن�ع املخزون والدرجة العمرية اأو الإلغاء، بناًء على اأ�شعار 

البيع التاريخية. 

يف تاريخ قائمة املركز املايل، بلغ اإجمايل املخزون 2٫27 ملي�ن ريال عماين – 5٫92 ملي�ن دولر اأمريكي )دي�شمرب 2013- 2٫55 
ملي�ن ريال عماين – 6٫65 ملي�ن دولر اأمريكي( وبلغت خم�ش�شات املخزون القدمي و امللغي 0٫85 ملي�ن ريال عماين – 2٫21 
ملي�ن دولر اأمريكي )دي�شمرب 2013- 0٫83 ملي�ن ريال عماين – 2٫14 ملي�ن  دولر اأمريكي(. يتم اإثبات اأية فروقات بني املبالغ 

الفعلية املحققة يف الفرتات امل�شتقبلية واملبالغ املت�قعة يف قائمة الدخل ال�شامل.

اأرقام مقارنة  33

اإعادة  اإن عملية  ال�شنة احلالية.  اأرقام  لتتنا�شب مع عر�س  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013  ال�شنة  اأرقام  اإعادة ت�شنيف بع�س  مت 
الت�شنيف متت �شمن نف�س الإي�شاحات ح�ل البيانات املالية ول ت�ؤثر على الأرباح اأو حق�ق امللكية التي مت بيانها �شابقًا.

اإي�شاحات        
)ت�شكل جزءًا من الق�ائم املالية(
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حت�صينات 
على 

العقارات 
امل�صتاأجرة

رافعات 
قنطرية 

بالأر�صفة

رافعات على 
اإطارات 

مطاطية

قاطرات و 
مقطورات

رافعات 
�صوكية 

ومعدات نقل 
حاويات

معدات 
بحرية

حا�صبات �صيارات
الكرتونية 

اأجهزة 
وبرامج 

حا�صب اآيل

اأثاث 
وتركيبات 

ومعدات 

اأعمال 
راأ�صمالية 

قيد التنفيذ

املجموع

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع
التكلفة

16.53568.30738.6377.0112.93712.1774233.3474.619302144.295 يناير 2014
1.471-245172-495----559اإ�شافات / اإثبات

حت�يل من اأعمال راأ�شمالية 
قيد التنفيذ

-------279-)279(-
)3.187(-)848()898()138()1078()106()118(--)1(ا�شتبعادات / اإلغاء

317.09368.30738.6376.8932.83111.5942852.9733.94323142.579 دي�شمرب 2014 

ال�ستهالك املرتاكم
)61.755(-)3.436()2.905()348()4.844()1.971()4.180()15.742()24.468()3.861(1 يناير 2014

)8.087(-)267()199()26()1.038()173()567()2.553()2.890()347(ا�شتهالك ال�شنة
3.153-881061.078138894848--1ا�شتبعادات/اإلغاء

)66.689(-)2.855()2.210()236()4.804()2.038()4.659()18.295()27.358()4.234(31 دي�شمرب 2014 

القيمة الدفرتية
312.85940.94920.3422.2347936.790497631.0882375.890 دي�سمرب 2014

312.67443.83922.8952.8319667.333754421.18330282.540 دي�شمرب 2013 

اجلدول رقم 1
املمتلكات واملعدات

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 
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حت�صينات 
على 

العقارات 
امل�صتاأجرة

رافعات 
قنطرية 

بالأر�صفة

رافعات على 
اإطارات 

مطاطية

قاطرات و 
مقطورات

رافعات 
�صوكية 

ومعدات 
نقل 

حاويات

معدات 
بحرية

حا�صبات �صيارات
الكرتونية 

اأجهزة 
وبرامج 

حا�صب اآيل

اأثاث 
وتركيبات 

ومعدات 

اأعمال 
راأ�صمالية 

قيد 
التنفيذ

املجموع

األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر 
التكلفة

116.987177.597100.45918.2317.63531.6631.1018.70012.013778375.164 يناير 2014
3.825-637448-1.287----1.453اإ�شافات / اإثبات 

حت�يل من اأعمال راأ�شمالية 
قيد التنفيذ

-------725-)725(-
)8.286((-)2.205()2.336()358()2.802()275()307(--)3(اإ�شتبعادات / اإلغاء 

3118.437177.597100.45917.9247.36030.1487437.72610.25653370.703 دي�شمرب 2014

ال�ستهالك املرتاكم
)160.565(-)8.939()7.556()903()12.593()5.122()10.871()40.928()63.610()10.035(1 يناير 2014

)21.024(-)694()517()67()2.699()449()1.474()6.638()7.514()972(ا�شتهالك ال�شنة
8.196-2292752.8023582.3242.205--3اإ�شتبعادات 

)173.393(-)7.428()5.749()612()12.490()5.296()12.116()47.566()71.132()11.004(31 دي�شمرب 2014

القيمة الدفرتية 
317.432108.46552.8935.8082.06417.6591311.9772.82953197.310 دي�سمرب 2014

316.952113.97959.5317.3602.51319.0701981.1443.074778214.599 دي�شمرب 2013

اجلدول رقم 1
املمتلكات واملعدات

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 
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حت�شينات 
على 

العقارات 
امل�شتاأجرة

رافعات 
قنطرية 

بالأر�شفة

رافعات على 
اإطارات 
مطاطية

قاطرات و 
مقط�رات

رافعات 
�ش�كية 

ومعدات نقل 
حاويات

معدات 
بحرية

حا�شبات �شيارات
الكرتونية 

اأجهزة 
وبرامج 

حا�شب اآيل

اأثاث 
وتركيبات 

ومعدات 

اأعمال 
راأ�شمالية 

قيد التنفيذ

املجم�ع

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

التكلفة
1 يناير 2013

6٫49668٫15138٫6377٫8372٫08511٫9723533٫0654٫4841٫207144٫287

اإ�شافات / اإثبات
39156--94020570282135-1٫827

ا�شتبعادات / اإلغاء
---)826()88(----)905()1٫819(

31 دي�شمرب 2013 
6٫53568٫30738٫6377٫0112٫93712٫1774233٫3474٫619302144٫294

ال�ستهالك املرتاكم
1 يناير 2013

)3٫514()21٫543()13٫183()4٫415()1٫830()3٫776()332()2٫751()3٫101(-)54٫445(

ا�شتهالك ال�شنة
)347()2٫925()2٫559()591()229()1٫068()16()154()335(-)8٫224(

ا�شتبعادات/اإلغاءات
---82688-----914

31 دي�شمرب 2013 
)3٫861()24٫468()15٫742()4٫180()1٫971()4٫844()348()2٫905()3٫436(-)61٫755(

القيمة الدفرتية
31 دي�سمرب 2013

2٫67443٫83922٫8952٫8319667٫333754421٫18330282٫540

31 دي�شمرب 2012 
2٫98246٫60825٫4543٫4222558٫196213141٫3831٫20789٫842

اجلدول رقم 1
املمتلكات واملعدات

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 
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حت�شينات 
على 

العقارات 
امل�شتاأجرة

رافعات 
قنطرية 

بالأر�شفة

رافعات على 
اإطارات 
مطاطية

قاطرات و 
مقط�رات

رافعات 
�ش�كية 

ومعدات نقل 
حاويات

معدات 
بحرية

حا�شبات �شيارات
الكرتونية 

اأجهزة 
وبرامج 

حا�شب اآيل

اأثاث 
وتركيبات 

ومعدات 

اأعمال 
راأ�شمالية 

قيد التنفيذ

املجم�ع

األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر األف دولر 
التكلفة

116٫886177٫194100٫45920٫3805٫42231٫1309207٫96711٫6643٫131375٫153 يناير 2013
4٫744-2٫444533181733349--101403اإ�شافات / اإثبات 

)4٫733()2٫353(----)231()2٫149(---اإ�شتبعادات / اإلغاء 

3116٫987177٫597100٫45918٫2317٫63531٫6631٫1018٫70012٫013778375٫164 دي�شمرب 2013

ال�ستهالك املرتاكم
)141٫562(-)8٫068()7٫155()861()9٫816()4٫758()11٫483()34٫275()56٫013()9٫133(1 يناير 2013

)21٫383(-)871()401()42()2٫777()595()1٫537()6٫653()7٫605()902(ا�شتهالك ال�شنة
2٫380-----2٫149231---اإ�شتبعادات  

)160٫565(-)8٫939()7٫556()903()12٫593()5٫122()10٫871()40٫928()63٫618()10٫035(31 دي�شمرب 2013

القيمة الدفرتية 
316٫952113٫97959٫5317٫3602٫51319٫0701981٫1443٫074778214٫599 دي�سمرب 2013

317٫753121٫18166٫1848٫89766421٫314598123٫5963٫131233٫591 دي�شمرب 2012

اجلدول رقم 1
املمتلكات واملعدات

لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 
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31 دي�صمرب 31 دي�شمرب 2013
2014

31 دي�صمرب 
2014

31 دي�شمرب 2013

األف دولر األف دولر امريكي
امريكي

األف ر.عاألف ر.ع

53.52158٫491الإيرادات152٫077139.152

)30٫864()30.928(تكاليف الت�شغيل املبا�شرة)80.410()80٫249(

)6٫415()5.935(م�شروفات ت�شغيل اأخرى)15.429()16٫678(

)12٫816()9.063(م�شروفات اإدارية وعم�مية)23.569()33٫319(

642370اإيرادات اأخرى9621.670

8.2378٫766الربح من الت�سغيل22٫79321.414

)2٫154()2.014(تكاليف التم�يل)5.236()5٫601(

6.2236٫612اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب17٫19216.178

)948()959(�شريبة الدخل )2.493()2٫464(

5.2645٫664اأرباح الفرتة 14٫72813.684

اإيرادات �ساملة اأخرى
بنود لن يتم ابدا اعادة ت�سنيفها للربح 

اأو اخل�سارة --اإعادة تقييم ممتلكات و اآلت و معدات --
----

بنود قد يتم اعادة ت�سنيفها للربح اأو 
اخل�سارة 1948تغريات القيمة العادلة لالإ�شتثمارات12450

�شايف احلركة يف حت�طات التدفقات 3٫4352.155
النقدية

8291٫321
3٫5592.2058481٫369

اإيرادات �شاملة اأخرى للفرتة بعد خ�شم 3٫5592.205
ال�شريبة 

8481٫369

اإجمايل الإيرادات ال�شاملة للفرتة بعد 
خ�شم  6.1127٫033ال�شريبة18٫28715.889

0٫080.08
العائد الأ�سا�سي 

لل�سهم الواحد )دولر اأمريكي/ ريال 
0.0290٫031عماين(

قائمة الدخل ال�شامل
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 
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31 دي�شمرب 312013 دي�صمرب 2014اي�صاح31 دي�صمرب 312014 دي�شمرب 2013
األف ر.عاألف ر.عاألف دولر امريكياألف دولر امريكي

الأ�سول 
الأ�سول غري املتداولة

1175.73082٫370املمتلكات واملعدات214٫163196.902
12198213اأ�ش�ل غري ملم��شة554515
13293274ا�شتثمارات متاحة للبيع712762
120120اإ�شتثمارات يف �شركة تابعة 312312

145.0004٫000ودائع لآجل10٫40013.000

226٫141211.49181.34186٫977

الأ�سول املتداولة 
151.4241٫734املخزون4٫5103.703

35٫96921.278
ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى 

168.18513٫834
1713.8468٫462ودائع ق�شرية الآجل22٫00135.999
1713.7209٫608نقد و ما يف حكم النقد24٫98135.672

87٫46196.65237.17533٫638

118.516120٫615جمموع الأ�سول313٫602308.143

حقوق امللكية 
1817.98417٫984)اأ(راأ�س املال46٫75846.758

182.9492٫949)ب(عالوة اإ�شدار الأ�شهم7٫6667.666
185.9945٫650)ج(احتياطي قان�ين14٫69015.585

)2٫260()1.431(26عجز التح�ط)3.721()5٫876(
9374اأحتياطي القيمة العادلة192242

22.84122٫417اأرباح حمتجزة58٫28459.383

48.43046٫814جمموع حقوق امل�ساهمني121٫714125.912

اللتزامات
اللتزامات غري املتداولة

2232.92941٫074قرو�س و�شلف  106٫79285.616
257.2306٫924�شرائب م�ؤجلة18٫00520.488

232.0331٫811مكافاأة نهاية خدمة امل�ظفني4٫7085.286
266941٫341الأدوات املالية امل�شتقة3٫4871.805

132٫992113.19542.86651٫150

اللتزامات املتداولة
39٫60747.212

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 
2418.15715٫232

228.3066٫500قرو�س و�شلف16٫90021.596
26737919الأدوات املالية امل�شتقة2٫3891.916

58٫89670.72327.20022٫651

70.08673٫801جمموع اللتزامات191٫888182.232

118.516120٫615جمموع حقوق امللكية واللتزامات 313٫602308.143

0٫680.70
�سايف الأ�سول 

لل�سهم الواحد )دولر اأمريكي/ ريال 
0.2690٫260عماين(

قائمة املركز املايل  
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 
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املن�صوبة اإىل حقوق م�صاهمي ال�صركة الأم
عالوة اإ�صدار راأ�س املال

الأ�صهم
الحتياطي 

القانوين
فائ�س/ 
)عجز( 
التحوط

احتياطي 
القيمة 
العادلة

اأرباح 
حمتجزة

املجموع

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

2621٫81544٫277)3٫581(117٫9842٫9495٫084 يناير 2013 
5٫6645٫664-----�شايف ربح الفرتة 

1٫369-1٫32148---اإيرادات �شاملة اأخرى

1٫321485٫6647٫033---اإجمايل اإيرادات �شاملة
)4٫496()4٫496(-----ت�زيعات اأرباح مدف�عة 

-)566(--566--املح�ل

7422.41746.814)2.260(117.9842.9495.650 يناير 2014 
5٫2645٫264-----�شايف ربح الفرتة 

848-82919---اإيرادات �شاملة اأخرى

829195٫2646٫112---اإجمايل اإيرادات �شاملة
--ت�زيعات اأرباح مدف�عة 

)4٫496()4٫496(-----)اإي�شاح 20(
-)344(--344--املح�ل

9322.84148.430)1.431(3117.9842.9495.994 دي�سمرب 2014 

عالوة اإ�سدار راأ�س املال
اأ�سهم

الحتياطي 
القانوين

فائ�س/ 
)عجز( 

التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة

املجموعاأرباح حمتجزة

األف 
دولر امريكي

األف 
دولر امريكي

األف 
دولر امريكي

األف 
دولر امريكي

األف 
دولر امريكي

األف 
دولر امريكي

األف 
دولر امريكي

8656٫719115٫118)9٫311(146٫7587٫66613٫218 يناير 2013 
14٫72814٫728-----�شايف ربح الفرتة

3٫559-3٫435124---اإيرادات �شاملة اأخرى

3٫43512414٫72818٫287---اإجمايل اإيرادات �شاملة
)11٫691()11٫691(-----ت�زيعات اأرباح مدف�عة

-)1٫472(--1٫472--املح�ل

19258.284121.714)5.876(146.7587.66614.690 يناير 2014 
13٫68413٫684-----�شايف ربح الفرتة

2٫205-2٫15550---اإيرادات �شاملة اأخرى

2٫1555013٫68415٫889---اإجمايل اإيرادات �شاملة
)11٫691()11٫691(-----ت�زيعات اأرباح مدف�عة

)اإي�شاح 20(
-)894(--894--املح�ل

24259.383125.912)3.721(3146.7587.66615.585 دي�سمرب 2014 

قائمة التغريات يف حق�ق امللكية  
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 
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31 دي�صمرب 312013 دي�صمرب 312014 دي�صمرب 312014 دي�صمرب 2013
األف ر.عاألف ر.عاألف دولر امريكياألف دولر امريكي

اأن�سطة الت�سغيل
6٫2236٫612ربح ال�شنة قبل ال�شرائب  17٫19216٫178

ت�ش�يات عن:

23٫74621٫034
ا�شتهالك واإطفاء و اإلغاء

8٫0919٫133 485402خم�ش�س مكافاأة نهاية خدمة للم�ظفني1٫0461٫262
)42()12()اأرباح( خ�شائر بيع معدات)32()109(
)328()374(اإيرادات ف�ائد)1٫638()853(

1.9852٫121م�شروفات مت�يل5٫5155.161

16٫39817٫898اأرباح الت�سغيل قبل تغريات راأ�س املال العامل46.53741٫965
310168التغري يف املخزون434806
5٫649324 التغري يف الذمم املدينة84114٫687

2٫273792التغري يف الذمم الدائنة2٫0595٫914
)183()263(مكافاأة نهاية خدمة مدف�عة للم�ظفني)684()478(

24.36718٫999�سايف النقد الناجت من اأن�سطة الت�سغيل49٫39362.687

اأن�سطة ال�ستثمار
)1٫827()1٫471(�شراء ممتلكات ومعدات)3٫825()4٫744(

4542ح�شيلة بيع ممتلكات ومعدات109120
374328ف�ائد مقب��شة8531٫638

)8٫462()6.384(نق�س /)زيادة( يف ال�دائع الآجلة الآخرى)16.598()22٫001(

�سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( اأن�سطة )18.665()25٫783(
ال�ستثمار

)7.436()9٫919(

اأن�سطة التمويل
)5٫043()6٫338(�شداد قرو�س و�شلف)16٫480()13٫112(
)4٫496()4٫496(ت�زيعات اأرباح مدف�عة)11٫690()11٫691(
)2٫121()1.985(تكلفة مت�يل)5.161()5٫515(

�سايف النقد الناجت من/ )امل�ستخدم يف( اأن�سطة )33.331()30٫318(
التمويل

)12.819()11٫660(

)2٫580(4٫112�شايف التغري يف النقد وما يف حكم النقد  10٫691)6٫708(
9.60812٫188النقد وما يف حكم النقد يف 1 يناير  31٫68924.981

13.7209٫608النقد وما يف حكم النقد يف 31 دي�سمرب 24٫98135.672

قائمة التدفقات النقدية 
لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 
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