
اأعزائي امل�ساهمني:

ي�شرين نيابة عن اأع�شاء جمل�س االدارة اعالن النتائج املالية املوحدة غري املدققة ل�شركة 

�شاللة خلدمات املوانئ ملدة 9 ا�شهر املنتهية يف 30 �شبتمرب 2015م.

اداء ال�سركة :

 )GCT(  وا�شل امليناء حتقيق زيادات ملحوظة يف احلجم يف حمطة الب�شائع العامة

وهذا يعك�س دور امليناء يف دعم التو�شع يف االعمال املحلية ومنو امليزان التجاري لل�شلطنة 

ا�شرتاتيجية  مع  اىل جنب  ويتطابق جنبا  ال�شحيح  االجتاه  ي�شري يف  الذي  االمر  وهو   ،

امليناء يف تنويع م�شادر دخله ويف نف�س الوقت زيادة اعمال اال�شترياد والت�شدير البحري 

حمطة  يف  ال�شحن   اعادة  اعمال  تاثرت  فقد  ذلك  ومع   ، املحلية  ال�شركات  مل�شلحة 

احلاويات �شلبا باملناف�شة االقليمية ا�شافة اىل تباطوء النمو يف جتارة اعادة ال�شحن على 

م�شتوى العامل عموما وكذلك تاثري الربع االخري من مو�شم اخلريف .

مقارنة  2015م  �شبتمرب  غاية  اىل  طن  مليون   9.5 العامة  الب�شائع  حمطة  ناولت  فقد 

مع 7.8 مليون طن لنف�س الفرتة من �شنة 2014م و�شجلت منوا قدره 22% ، اما حمطة 

احلاويات فقد ناولت 1.9 مليون حاوية قيا�شية )مايعادل 20 قدما( خالل الفرتة لغاية 

�شبتمرب 2015 مقابل 2.4 مليون خالل نف�س الفرتة من 2014م .

كالعادة فان االمواج يف مو�شم اخلريف توؤثر �شلبا على معدل االنتاجية وقد ا�شتثمر امليناء 

يف منظومة Cavotec Mooring و  Shore tension يف اثنني من ار�شفة 

احلاويات للتخفيف من التاثري ال�شلبي لالمواج الطويلة والزالت االدارة يف مرحلة تقييم 

امكانية اال�شتثمار اكرث يف هذا املجال لتعزيز قدرة االنتاج .

ال�شاملة  االنتاج  الدراة  وفقا  التح�شينات  اجراء  على  الرتكيز  ال�شركة  توا�شل  كما 

)TPM( للحفاظ على العمليات يف املحطة ذات امل�شتوى العاملي .

نظرة مالية عامة :

بلغت االإيرادات املالية املوحدة لغاية �شبتمرب من عام 2015 )36.9( مليون ريال عماين 

م�شجلة بذلك اإنخفا�شا بن�شبة 11% عما كانت عليه يف الفرتة ذاتها من العام املا�شي،. 

ريال  مليون   11 واال�شتهالك  وال�شرائب  الفوائد  قبل خ�شم  املوحدة  املدخوالت  �شجلت 

عماين مقارنة مع 12.8 مليون ريال عماين يف الفرتة ذاتها من العام املا�شي  مما اأدى 

اىل هام�س بن�شبة %29.

لقد متكننا من ابقاء التكاليف االجمالية حتت ال�شيطرة ومتت تقليل التكاليف االدارية 

والعامة بن�شبة 26%. ونق�شت تكاليف التمويل االجمالية بن�شبة 29% ب�شبب دفع اق�شاط 

القرو�س.

2015م   �شبتمرب  لغاية  عماين  ريال  مليون   3.2 مبلغ  املوحدة  ال�شافية  االرباح  �شجلت 

منخف�شة مبقدار 29% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية .

العام 

 2014

التفا�صيل

)القيمة × 000‘(        

1 يناير 2015

اىل 30 �صبتمرب 2015

1 يناير 2014

اىل 30 �صبتمرب 2014

حجم العمل 

1٫8522٫362حاوية منطية – حمطة احلاويات3٫034

9٫5027٫779طن – حمطة الب�صائع العامة10٫314

36٫89341٫392الإيرادات بالألف53٫533

الربحية

3٫6405٫179�صايف الأرباح قبل ال�صريبة6٫221

3٫2044٫489�صايف الأرباح بعد ال�صريبة 5٫262

الن�صب

% 10٫85% 8٫68�صايف هام�ش الربح9٫83

0٫0180٫025الأرباح لل�صهم الواحد )ر.ع(0٫029

0٫2740٫263القيمة الدفرتية لل�صهم _ر.ع(0٫270

تطوير املوظفني :

    ي�شاهم موظفونا بنجاح ال�شركة وبناء عليه  ا�شتمرت ال�شركة بتدريب وتطوير موظفيها 

وركزت على التعمني وتطوير مهارات الكفاءات املحلية .

امل�شوؤوليات االجتماعية :

كجزء من التزامنا املتوا�شل وا�شهامنا يف التنمية امل�شتدامة للمجتمع املحلي الذي نعمل 

فيه فقد دعمنا عددا من املبادرات والربامج املجتمعية لغاية �شهر �شبتمرب 2015م . 

النظرة امل�ستقبلية:

نتوقع ان ت�شتمر اعمال الب�شائع العامة بالنمو مع ازدياد ت�شدير الب�شائع اجلافة وقد 

تعاملنا مع اكرث من مليون طن من الب�شائع اجلافة خالل اال�شهر ال�شتة املا�شية  من ا�شل 

ت�شعة ا�شهر لغاية �شبتمرب 2015م ونتيجة لذلك ويف حالة  ا�شتمرار املنحنى التنازيل يف 

االقت�شاد فقد يوؤثر ذلك �شلبا على �شادراتنا من الب�شائع اجلافة يف �شاللة ، مع ذلك 

فمن املتوقع ان ت�شتمر االحجام مبنحناها الت�شاعدي .

�شناعة  نواحي  كل  يف  الطلب  على  �شلبا  التنازيل  العاملي  االقت�شادي  املنحنى  اثر  لقد 

اىل  وباال�شافة  عامليا  ال�شحن  ا�شعار  على  ال�شغط  اىل  �شيوؤدي  بالتاكيد  وهذا  ال�شحن 

انخفا�س الطلب فان انطالق �شفن احلاويات العمالقة )اكرث من 18.000 حاوية( قد 

ادى اىل زيادة القدرة اال�شتيعابية يف �شوق ال�شحن ووفرة يف العر�س . 

لقد كان ميناء �شاللة يف ماأمن من هذه املوؤثرات االقت�شادية العاملية مقارنة مبوانىء 

اخرى يف املنطقة وهذا ال�شيء مرده اىل ان خطوط ال�شحن تتجه نحو حت�شني �شبكاتها 

با�شتخدام املوانىء املحورية بدال من االعتماد على اخلدمات املبا�شرة .

من  الرغم  على  واجلب�س  اجلريي  احلجر  �شادرات  يف  تزايدا  نرى  الزلنا  فاننا  كذلك 

موؤ�شرات القلق بخ�شو�س ا�شعار البناء والفوالذ وال�شلع على امل�شتوى العاملي ، لقد قام 

امل�شدرون املحليون بتنويع امل�شرتين من الزبائن  لتتجاوز الهند وهذا �شاعد يف التخفيف 

من تاثري االنخفا�س العاملي يف اال�شعار ونتيجة لذلك فاذا ا�شتمر املنحنى التنازيل يف 

الب�شائع اجلافة يف �شاللة ، غريان   يوؤثر ذلك �شلبا على �شادراتنا من  االقت�شاد فقد 

االحجام للربع الرابع من 2015م والن�شف االول من 2016م �شت�شتمر يف ال�شعود باذن 

اهلل . 

ان مفتاح النجاح م�شتقبال بالن�شبة لنا هو يف زيادة ال�شادرات والواردات من الب�شائع 

وهذا �شيجعل من �شاللة اكرث جذبا خلطوط ال�شحن التي التتوقف حاليا يف �شاللة وهذا 

�شيمنحنا فر�شة اكرب للقيام باعمال اعادة �شحن اكرث وتعد تنمية منطقة �شاللة احلرة 

جزءا رئي�شيا يف تنامي اعمال اال�شترياد والت�شدير املحلية وكلنا ثقة بان ادارة امليناء 

واملنطقة احلرة �شوف تعمالن على  تقوية االوا�شر فيما بينهما وتعمل ب�شكل وثيق .

جدول  على  �شاللة  تكون  ان  ل�شمان  العمانية  احلديدية  ال�شكة  مع  توا�شل  على  الزلنا 

اعمالها االول يف خطط التنمية اخلا�شة بها ، بدون �شك فان ان�شاء خط ثمريت �شاللة 

�شيح�شن وب�شكل جذري �شل�شلة التجهيز من مقالع اجلب�س اىل ميناء �شاللة وهذا �شي�شهل 

النمو يف قطاع التعدين يف �شاللة وحولها ، ا�شافة اىل ذلك فان وجود �شاللة قريبة من 

طرق ال�شحن الرئي�شية قد كان دائما �شر قوتها ، لذلك فان ربط هذا ال�شيء مع فر�س 

اقل  وبكلفة  املتبقية  التعاون  جمل�س  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة  اىل  ال�شحن  اعادة 

يحمل يف طياته اآماال وا�شعة الن تكون �شاللة البوابة الرئي�شية للمنطقة ، والزلنا نعمل من 

خالل التزامنا باحلفاظ على موقع ال�شركة كووؤ�ش�شة وطنية متميزة .

�سكر وعرفان :

نتقدم بالنيابة عن جمل�س االإدارة وادارة ال�شركة وامل�شاهمني بخال�س ال�شكر والعرفان 

لروؤيته  ورعاه   املعظم حفظه اهلل  �شعيد  بن  قابو�س  ال�شلطان  حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امليناء  هذا  تاأ�شي�س  من  مكننا  الذي  الالحمدود  ودعمه  وقيادته  الثاقبة  اال�شرتاتيجية 

العاملي ودميومته .

والهيئات  الوزارات  وخمتلف  وامل�شتثمرين  وزبائننا  موظفينا  جهود  عاليا  نثمن  كما 

احلكومية املوقرة الذين نعمل معهم ب�شكل يومي .

اأحمد بن نا�سر املحرزي

رئي�س جمل�س الأدارة

�سركة �ساللة خلدمات املوانئ

09 نوفمرب 2015

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
النتائــج املاليــة املوحـــدة غــري املدققــة للربـــع الثاين مــن ال�صـــنة املنتهـــية  فـــي 30 �صبتمرب 2015م
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بيان الدخل الشامل الموحد غير المدقق للفترة المنتهية كما 30  سبتمبر

�صبتمرب 2014�سبتمرب 2015�سبتمرب 2015�صبتمرب 2014

 األف ر.ع األف ر.عاألف دولراألف دولر

41٫392 36٫893 االإيرادات95٫924 107٫620 

)23٫392()22٫314(تكاليف الت�صغيل املبا�صرة)58٫016()60٫819(

)4٫595()5٫102(م�صروفات ت�صغيل اأخرى)13٫263()11٫944(

)6٫948()5٫170(م�صروفات اإدارية وعمومية)13٫445()18٫067(

 266  427 اإيرادات اأخرى 1٫111  691 

 6٫723  4٫734 الربح من الت�سغيل 12٫311  17٫481 

 )1٫544( )1٫094(تكاليف التمويل )2٫844( )4٫014(

 5٫179  3٫640 اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب 9٫467  13٫467 

 )690( )436(�صريبة الدخل  )1٫134( )1٫794(

4٫489 3٫204 اأرباح الفرتة8٫333 11٫672 

اإيرادات �ساملة اأخرى

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

 -  - اإعادة تقييم املمتلكات واملعدات -  - 

 -  -  -  - 

اأدوات يتم/ميكن اإعادة ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة

 6  )4(تغري القيمة العادلة للإ�صتثمارات )11( 16 

 421  296 �صايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية 770  1٫095 

 1٫111  759  292  427 

 427 292 اإيرادات �ساملة اأخرى للفرتة بعد خ�صم ال�صريبة 759 1٫111 

 4٫916  3٫496 اإجمايل الإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد خ�سم ال�سرائب 9٫092  12٫783 

الأرباح املن�سوبة اإىل:

 4٫490  3٫232 م�صاهمي ال�صركة الأم 8٫407  11٫675 

 )1( )28(حقوق غري ُم�صيطرة    )73( )3(

اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:

 4٫917  3٫524 م�صاهمي ال�صركة الأم 9٫166  12٫786 

 )1( )28(حقوق غري ُم�صيطرة    )73( )3(

 0٫025  0٫018 العائد الأ�سا�سي لل�سهم ) ريال عماين / دولر اأمريكي(  0٫05  0٫06 

بيان المركز المالي الموحد غير المدقق للفترة المنتهية كما في 30 سبتمبر

�صبتمرب 2014�سبتمرب 2015�سبتمرب 2015�صبتمرب 2014

األف ر.عاألف ر.عاألف دولراألف دولر

الأ�سول 

الأ�سول غري املتداولة

 77٫679  73٫904 املمتلكات واملعدات 192٫151  201٫961 

 203  188 اأ�صول غري ملمو�صة 489  528 

 280  289 ا�صتثمارات متاحة للبيع 751  728 

 4٫000  5٫000 ودائع لآجل 13٫000  10٫400 

 213٫617  206٫391  79٫381  82٫162 

الأ�سول املتداولة 

 1٫455  1٫365 املخزون 3٫548  3٫782 

 11٫518  4٫747 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى 12٫343  29٫948 

 10٫888  23٫056 نقدية و�صبه النقدية  59٫959  28٫309 

 98٫038  75٫850  29٫168  37٫707 

 119٫870  108٫548 جمموع الأ�سول 282٫241  311٫655 

حقوق امل�صاهمني 

 17٫984  17٫984 راأ�ش املال  46٫758  46٫758 

 2٫949  2٫949 علوة اإ�صدار الأ�صهم 7٫667  7٫666 

 5٫650  5٫995 احتياطي قانوين 15٫587  14٫690 

 )1٫839( )1٫135(عجز التحوط )2٫951( )4٫781(

 80  89 فائ�ش اإعادة التقييم 231  208 

 22٫452  23٫415 اأرباح حمتجزة 60٫878  58٫374 

 47٫276  49٫297 حقوق امل�صاهمني املن�صوبة مل�صاهمي ال�صركة الأم  128٫171  122٫915 

 37  8 حقوق غري ُم�صيطرة    21  96 

 47٫313  49٫305 جمموع حقوق امل�ساهمني  128٫192  123٫011 

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

 37٫083  22٫322 قرو�ش  58٫038  96٫415 

 7٫532  7٫750 �صرائب موؤجلة 20٫150  19٫583 

 2٫016  2٫126 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 5٫529  5٫242 

 1٫002  378 الأدوات املالية امل�صتقة 983  2٫605 

 123٫846  84٫700  32٫577  47٫633 

اللتزامات املتداولة

 16٫670  18٫067 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 46٫990  43٫340 

 7٫417  7٫843 قرو�ش  20٫392  19٫283 

 837  757 الأدوات املالية امل�صتقة 1٫968  2٫176 

 64٫798  69٫349  26٫667  24٫924 

 72٫557  59٫243 جمموع اللتزامات 154٫049  188٫644 

 119٫870  108٫548 جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات  282٫241  311٫655 

 0٫263  0٫274 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد )ريال عماين/دولر اأمريكي( 0٫71  0٫68 


