
اأعزائي امل�ساهمني :

مرفقا  ال�سنوي  �سركتنا  تقرير  لعناتيكم  اقدم  ان  ي�سعدين  االدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 

باحل�سابات املدققة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 م.

جديدة  قيا�سية  ارقاما   ) �ساللة  )ميناء  املواينء  خلدمات  �ساللة  �سركة  �سجلت  لقد 

العامة )GCT( وهذا عو�س اىل حد ما  العام  ال�سحن  املناولة يف حمطة  يف احجام 

م   2015 خالل   )CT( احلاويات  حمطة  يف  املناولة  احجام  يف  احلا�سل  االنخفا�س 

2014 م ، ومع ذلك فقد اجنزت ال�سركة �سنة مثمرة يف العديد من جماالت  بـِ  مقارنة 

الت�سغيل منها االنتاجية وال�سالمة وهذا ما انعك�س ايجابا على اداء ال�سركة .

اداء ال�سركة :

لقد وا�سل ميناء �ساللة حتقيق منو ملحوظ  يف حمطة ال�سحن العام وهو ماانعك�س ب�سكل 

ايجابي على دعم التو�سع يف ال�سركات املحلية ومنو امليزان التجاري لل�سلطنة .

مع  لديه  الدخل  م�سادر  بتنويع  املتمثلة  امليناء  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  االمر  هذا  ان   

زيادة ال�سادرات والواردات البحرية لل�سركات املحلية .

 يف بداية هذا العام تاثرت احجام اعادة ال�سحن يف حمطة احلاويات )CT( �سلبا ب�سبب 

تقلي�س اخلدمات من قبل اثنني من اكرب عمالئنا  وتزايد املناف�سة االقليمية ، ومع ذلك 

فقد متكنا من معاجلة هذا االجتاه التنازيل يف الربع االخري بف�سل م�ستويات انتاجيتنا 

املح�سنة ، حيث نتج عن ذلك احتفاظ ميناء �ساللة مبكانته املرموقة بني املوانىء العاملية 

الرائدة يف جمال احلاويات �سواء من حيث االنتاجية او م�ستويات اخلدمة .

لقد ناولت حمطة ال�سحن العام 12.543  مليون طن خالل 2015 م مقارنة ب 10.314 

مليون طن يف 2014 م ، اما حمطة احلاويات فقد ناولت2.569  مليون حاوية قيا�سية 

)بحجم ع�سرين قدما( مقابل 3.034  مليون يف 2014م .

هذه  ولتحقيق   ، والزبائن  واملتعاقدين  موظفيها  �سالمة  العليا  ال�سركة  اولوية  ت�سمنت 

الغاية وا�سلت ال�سركة ا�ستثمارها يف التقنيات احلديثة والبنية التحتية .

كما داأبت ال�سركة الرتكيز على التح�سني والتطوير من خالل املبادرات العديده الهادفة 

اىل احلفاظ على امل�ستويات العاملية يف اداء املحطة .

 قامت وزارة النقل واالت�ساالت بافتتاح م�سروع ر�سيف املواد ال�سائلة يف حمطة الب�سائع 

العامة يف 14 دي�سمرب 2015 م بعد اجناز االجزاء الرئي�سية للم�سروع .   

اجلانب املايل : 

و�سلت االيرادات املجمعة اىل 49.508 مليون ريال عماين بن�سبة انخفا�س %57. مقارنة 

من  الرغم  على   ، املناولة  احلاويات  عدد  انخفا�س  اىل  يعزى  وهذا  املا�سية  بال�سنة 

االنخفا�س احلا�سل يف االيرادات فقد بلغت االرباح ال�سافية 5.182 مليون ريال عماين 

مقارنة ب 5.262 مليون يف 2014م ويعزى هذا اىل ا�ستمرار ال�سركة بتنفيذ مبادراتها 

لتخفي�س التكاليف االجمالية .

 خالل 2015 م ، وزعت ال�سركة ارباحًا �سافية بن�سبة %15 وذلك عن العام2014م ، واذا 

فان  العاملية  التجارة  على  وتاثريها  اال�سواق  يف  الطارئة  الظروف  االعتبار  بعني  اخذنا 

جمل�س االدارة ي�سره ان يعلن عن توزيع ارباح بقيمة % 15على احل�س�س املدفوعة من 

راأ�سمال ال�سركة ، وهذا ي�ساوي 15 بي�سة لل�سهم الواحد وهذا يعادل مبلغا اجماليا قدره 

2.698 مليون ريال .

توزيعات االرباح خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية   :

2014 2013 2012 2011 2010

%15 %25 %25 %15 %25   توزيعات االرباح

2,698 4,495 4,495 2,697 4,495 امل�صالح املدفوعة

تطوير املوارد الب�سرية :

ي�ساهم العاملون لدينا يف جناح ال�سركة ، والجل بقاء ال�سركة يف املناف�سة فالبد من ان 

تثقيف وتوعية املوظفني باالجراءات  القطاع من خالل  املتقدم يف  حتافظ على موقعها 

والتقنيات واف�سل املمار�سات ، والزالت ال�سركة ت�ستثمر يف التدريب والتطوير للعاملني 

لديها مع الرتكيز على تعزيز التعمني وزيادة املهارات واخلربات املحلية .

امل�ش�ؤوليات االجتماعية لل�شركة :

يوؤمن ميناء �ساللة وبقوة يف برنامج خدمة املجتمع الذي يتفق مع ا�سا�سيات اال�ستدامة 

خدمة  مبادرات  يف  عماين  ريال   )54000( ال�سركة  ا�ستثمرت  لقد  التطوعي  والعمل 

املجتمع يف 2015م والتي تعترب اواًل وثيقة ال�سلة مبحافظة ظفار التي نعمل فيها وثانيا 

تهدف اىل خدمة اكرب عدد ممكن من الفئات املجتمعية التي حتتاج اىل الدعم. 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وتنمية  التعليم  جماالت  ورعاية  دعم  رئي�سي  ب�سكل  ال�سركة  تتوىل 

واملتو�سطة والبيئة وال�سالمة وال�سحة والريا�سة . 

النظرة امل�شتقبلية :

متفائلون  فاننا  م   2016 يف  العاملي  لالقت�ساد  ال�سلبية  والنظرة  امل�سهد  �سبابية  رغم 

بتحقيق جناحات اقت�سادية يف معظم املجاالت .

 فيما يخ�س حمطة احلاويات فقد كان االجتاه العام ايجابيا يف الن�سف الثاين من 2015 

م من خالل ا�سافة خدمات جديدة وحتقيق احجام اكرث ، ونحن على يقني من ا�ستمرار 

هذا التوجه يف �سنة 2016 م.

 يواجه �سوق ال�سحن العاملي تخمة يف العر�س ونق�سا يف الطلب يف 2016 م مما �سيوؤدي 

ال�سحن مثل ميناء  املوانىء املحورية العادة  ال�سحن على  اىل زيادة يف اعتماد �سركات 

�ساللة من اجل الو�سول اىل كفاءة اكرب يف �سبكة اعمالها .

فيما يخ�س جانب الب�سائع العامة فقد �سجلنا رقما قيا�سيا يف مناولة الب�سائع ال�سائبة 

اجلافة خالل 2015م وهذا موؤ�سر على ان �سنة 2016 م �ستكون �سنة جيدة .

البدء  مت  وقد  لالمام  املتزايدة  االحجام  هذه  املتنامية  اجلب�س  �سادرات  دفعت  لقد   

بعمليات ا�ستخراج جديدة لهذه املادة يف 2016 م ، كما ت�سهد �سادرات احلجر اجلريي 

منوا مماثال على الرغم من نق�س الطلب من طرف الهند التي كانت امل�ستورد الرئي�سي 

للحجر اجلريي العماين خالل ال�سنوات ال�سابقة وقد خفف ُم�سدرين احلجر اجلريي 

من تاثري هذا التناق�س يف الطلب يف الهند من خالل تنويع �سبكة زبائنهم لت�سمل زبائن 

يف افريقيا وال�سرق االق�سى يف ا�سيا مما �سمح لهم باحلفاظ على االحجام الت�سديرية 

و�سي�ستمر النمو يف هذا املجال يف هذه البيئة التناف�سية. 

اال�ستــرياد  وت�سجيع  ال�سلطنة  املناطق يف  كل  اىل  الو�سول  على  �سرتكز  ال�سركة  ان  كما 

والت�سدير من واىل �ساللة و�سنوا�سل العمل على ت�سخي�س وايجاد خطوط �سحن جديدة 

ميكن ان ت�ستفيد من �ساللة كميناء حموري كما �سنبحث عن خدمات ا�سافية لزبائننا 

خدمات  لتقدمي  امل�سافة  القيمة  خدمات  تطوير  على  �سرنكز  لذلك  ا�سافة   ، احلاليني 

اخرى لزبائننا وتنويع الفر�س لزيادة االيرادات .

نتيجة النخفا�س ا�سعار النفط فقد اتخذت احلكومة اجراءات عديدة من �سمنها تقلي�س 

االجراءات  هذه  مثل  ان   ، ايراداتها  تزيد  لكي  ال�سركات  على  ال�سرائب  وزيادة  الدعم 

يف  جلي  ب�سكل  التاثري  هذا  و�سيت�سح  ال�سركة.  ربحية  على  وتوؤثر  تكاليفنا  من  �ستزيد 

الفرتة القادمة من هذ العام . �سنوا�سل التزامنا بدعم ال�سركة وتثبيت مكانتها املرموقة 

ك�سركة وطنية متميزة .

اخلامتة:

بالنيابة عن جمل�س االإدارة وجميع وامل�ساهمني يف ال�سركة فانني ا�سجل هنا بالغ تقديري 

على  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  ل�ساحب  وامتناين 

روؤيته وقيادته اال�سرتاتيجية ودعمه الالحمدود الذي من دونه مل نكن لن�ستطيع ان ن�سل 

اىل م�سايف املراتب العاملية .

كما اود ان ا�سكر جميع زبائننا وامل�ستثمرين والدائنني واع�ساء احلكومة املوقرة الذين 

نعمل معهم ب�سكل يومي .

واخريًا ولي�س اآخرًا ا�سجل امتناين لال�سهامات القيمة التي يبذلها املوظفون يف حتقيق 

امل�ستمر  وتعاونهم  الدوؤوب  عملهم  لوال  ممكنًا  ذلك  يكن  فلم   ، 2015م  يف  مااجنزناه 

وتفانيهم يف العمل 

بالنيابة عن جمل�س االدارة

احــمد بن نا�سر املحرزي

رئيــــ�س جملـــــــ�س االدارة

�شركة �شاللة خلدمات امل�اينء 

10 فرباير 2016 م

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
النتائــج املاليــة املوحـــدة املدققــة لل�صـــنة املنتهـــية  فـــي 31 دي�صمرب 2015م
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بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2014

الف لاير عماني الف لاير عماني الف دوالر امريكي الف دوالر امريكي

53.533 49.508 اإليرادات  128.722 139.184
)30.928( )30.034( التكاليف المباشرة للتشغيل )78.088( )80.410(
)5.947( )6.696( مصروفات التشغيل االخرى )17.411( )15.461(
)9.065( )7.117( مصروفات إدارية وعمومية )18.503( )23.574(

642 1.457 إيرادات اخرى 3.788 1.670
________ ________ _______ _______

8.235 7.118 ارباح التشغيل 18.508 21.409
)2.014( )1.479( تكاليف التمويل )3.846( )5.236(

________ ________ _______ _______

6.221 5.639 ربح السنة قبل الضريبة 14.662 16.173
)959( )457( ضريبة الدخل )1.188( )2.494(

________ ________ _______ _______

5.262 5.182 الربح للسنة 13.474 13.679
======== ======== ====== ======

دخل شامل آخر

البنود التي يمكن اعادة تصنيفها الى الربح او الخسارة

19 4 تغير القيمة العادلة لإلستثمارات  10 50
829 685 صافي الحركة في تحوطات التدفق النقدي 1.781 2.155

________ ________ _______ _______

848 689 دخل شامل آخر للسنة بعد خصم الضريبة 1.791 2.205
________ ________ _______ _______

6.110 5.871 مجموع الدخل الشامل للسنة بعد خصم الضريبة 15.265 15.884
======= ======= ======= =======

الربح المنسوب الى:

5.264 5.185 مساهمي الشركة االم  13.482 13.684
)2( )3( حصص غير ُمسيِطرة )8( )5(

________ ________ _______ _______

5.262 5.182 13.474 13.679

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

مجموع الدخل الشامل 

المنسوب الى:

6.112 5.874 مساهمي الشركة االم 15.273 15.889
)2( )3( حصص غير ُمسيِطرة )8( )5(

________ ________ _______ _______

6.110 5.871 15.265 15.884

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

0.029 0.029 الربح االساسي للسهم الواحد)دوالر امريكي / لاير عماني( 0.08 0.08
======= ======= ====== ======

بيان المركز المالي  الموحد  كما في 31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2014
الف لاير عماني الف لاير عماني الف دوالر امريكي الف دوالر مريكي

االصول 
االصول غير المتداولة 

75.890 71.618 الممتلكات والمعدات 186.207 197.310
198 183 اصول غير ملموسة 476 515
293 297 استثمارات متاحة للبيع 772 762

5.000 15.000 قروض ألجل 39.000 13.000
________ ________ ________ ________
81.381 87.098 226.455 211.587

________ ________ ________ ________
االصول المتداولة

1.424 1.490 المخزون 3.871 3.703
8.167 7.854 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة االخرى 20.420 21.235

13.846 9.000 ودائع ألجل 23.400 36.000
13.811 3.564 النقد وما في حكم النقد 9.264 35.909

- 27 أصول مصنفة كمتاحة للبيع 70 -
________ ________ ________ ________
37.248 21.895 57.025 96.847

________ ________ ________ ________
118.629 109.033 مجموع االصول 283.480 308.434
======== ======== ======= =======

حقوق المساهمين
17.984 17.984 راس المال 46.758 46.758
2.949 2.949 عالوة اصدار االسهم  7.666 7.666
5.994 5.994 احتياطي قانوني 15.584 15.584

)1.431( )746( عجز التحوط )1.940( )3.721(
93 97 احتياطي القيمة العادلة 252 242

22.882 25.369 االرباح المحتجزة 65.957 59.489
________ ________ ________ ________
48.471 51.647 حقوق المساهمين منسوبة الى مالكي اسهم الشركة االم 134.277 126.018

36 33 حصص غير ُمسيِطرة  86 94
________ ________ ________ ________
48.507 51.680 مجموع حقوق المساهمين 134.363 126.112

________ ________ ________ ________
االلتزامات

التزامات غير متداولة
32.929 17.857 قروض وإقتراضات  46.430 85.616
7.230 6.517 ضريبة مؤجلة 16.944 18.801
2.033 2.187 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 5.686 5.286

694 262 ادوات مالية مشتقة 682 1.805
________ ________ _______ _______

42.886 26.823 69.742 111.508
________ ________ _______ _______

التزامات متداولة
18.193 21.117 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى 54.902 47.302
8.306 8.929 قروض وإقتراضات  23.215 21.596

737 484 ادوات مالية مشتقة 1.258 1.916
________ ________ ________ ________
27.236 30.530 79.375 70.814

________ ________ ________ ________
70.122 57.353 مجموع االلتزامات 149.117 182.322

________ ________ ________ ________
118.629 109.033 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  283.480 308.434
======== ======== ====== ======

0.270 0.287 صافي االصول للسهم الواحد )دوالر امريكي / ر. ع( 0.75 0.70
======== ======== ====== ======


