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النتائج املالية للربع الثاين املنتهي  

يف 30 يونيو 2012

 

بيان الدخل ال�سامل املوحد غري املدقق

للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2012م

يونيو 2012

األف ريال

يونيو 2011

األف ريال

 25.551  27.925الإيرادات

(13.520) (12.722)تكاليف الت�شغيل املبا�شرة

(4.297) (4.067)م�شروفات ت�شغيل اأخرى

(5.277) (6.194)م�شروفات اإدارية وعمومية

 245  254اإيرادات اأخرى

 2.702  5.196الربح من الت�سغيل

(1.668) (1.341)تكاليف التمويل

 1.034  3.855اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب

(169) (615)�شريبة الدخل 

 865 3.240اأرباح الفرتة 

 اإيرادات �ساملة اأخرى

   -                   -               اإعادة تقييم اال�شتثمارات

-   72 �شايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية

- 72 اإيرادات �شاملة اأخرى للفرتة بعد خ�شم ال�شرائب 

 865 3.312اإجمايل الإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد خ�سم ال�سرائب

 الأرباح املن�سوبة اإىل:

 865 3.240م�شاهمي ال�شركة االأم

-(0) حقوق غري ُم�شيطرة  

 

 اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:

 865 3.312م�شاهمي ال�شركة االأم

-(0) حقوق غري م�شيطرة  

 0.005 0.018العائد الأ�سا�سي لل�سهم (ريال عماين) 

بيان املركز املايل املوحد غري املدقق

كما يف 30 يونيو 2012

يونيو 2012

األف ريال

يونيو 2011

األف ريال

الأ�سول 

الأ�سول غري املتداولة

 103.507  92.904 املمتلكات واملعدات

 249  236 اأ�شول غري ملمو�شة

 269  240 ا�شتثمارات متاحة للبيع

 7.769  4.000 ودائع الأجل

 97.380  111.794 

 الأ�سول املتداولة

 2.547  2.181 املخزون

 8.346  14.544 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى

 4.143  7.461 نقدية و�شبه النقدية 

   -  504 اأ�شول م�شنفة لغر�ض البيع

 24.690  15.036 

 126.830  122.070 جمموع الأ�سول

 حقوق امل�ساهمني 

 17.984  17.984 راأ�ض املال 

 2.949  2.949 عالوة اإ�شدار االأ�شهم

 4.140  4.376 احتياطي قانوين

(4.481) (3.770) عجز التحوط

 69  40 فائ�ض اإعادة التقييم

 16.916  18.719 اأرباح حمتجزة

 37.577  40.298 حقوق امل�شاهمني املن�شوبة مل�شاهمي ال�شركة االأم 

 42  41 حقوق غري م�شيطرة

 37.619  40.339 جمموع حقوق امل�ساهمني 

  اللتزامات

 اللتزامات غري املتداولة

 62.907  52.132 قرو�ض 

 4.949  5.851 �شرائب موؤجلة

 1.298  1.554 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

 2.800  2.701 االأدوات املالية امل�شتقة

 62.238  71.954 

  اللتزامات املتداولة

 13.332  13.551 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

 2.244  4.873 قرو�ض 

 1.681  1.069 االأدوات املالية امل�شتقة

  19.493 17.257 

 89.211  81.731 جمموع اللتزامات

 126.830  122.070 جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات

 0.209  0.224 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد (ريال عماين) 

تقرير الأع�ضاء –  الربع الثاين من عام 2012 

اأتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة ل�شركة �شاللة خلدمات املوانئ (�ض.م.ع.ع.) و�شركتها  اأن  ي�شرين نيابة عن اأع�شاء جمل�ض االإدارة 

التابعة لن�شف العام املنتهي يف 30 يونيو 2012م.

الإقت�ضاد ال�ضامل

ت�شري التوقعات اإىل اأن منو االإقت�شاد العاملي لعام 2012م �شيكون بن�شبة 3.5%، ويبدو اأن االأ�شواق املتطورة �شتنمو بن�شبة 1.3% ، واالأ�شواق النا�شئة 

حديثًا واالأ�شواق النامية معًا �شتنمو بن�شبة 5.6% ، وذلك وفقا ملا اأعلنته »الهيئة االإحتادية للتنبوؤات االإقت�شادية يف الواليات املتحدة«. من جانب 

اآخر، ت�شري التوقعات اإىل اأن انتعا�ض اأنظمة االإقت�شاد العاملية �شيكون متوازنًا نتيجة تباطوؤ اإنتعا�ض االأ�شواق النا�شئة الأن اإ�شتثمارات هذه االأ�شواق 

باتت م�شتقرة، وهكذا فاإن املح�شلة النهائية هي اأن منو االإقت�شاد العاملي عمومًا �شيكون بطيئًا. وعليه فاإن معظم �شركات ال�شحن املالحية قد 

اأعلنت رفع اأ�شعارها مببالغ ترتاوح بني 250 و 350 دوالر لكل حاوية منطية اإعتبارًا من �شهر اأغ�شط�ض 2012م. وبالتايل �شيكون ل�شيناريو التنمية 

الت�شعريات  ب�شغوطات  متاأثرة  املوانئ  اأن�شطة  ت�شتمر  اأن  املتوقع  من  لذلك،  ونتيجة  العاملية.  التجارة  على  الكبري  تاأثريه  ال�شعيف  االإقت�شادية 

العاملية.

نظرة عامة على عمليات ال�ضركة

�شجلت حمطة احلاويات طاقة اإنتاج بلغت 920 الف حاوية منطية يف الربع الثاين من عام 2012م، ممثلة منوًا بن�شبة 18% عامًا بعد عام. ومن 

اجلدير بالذكر اأن هذا االإجناز اأ�شبح االأف�شل يف حجم العمل يف تاريخ ميناء �شاللة. حيث اأن �شركة النقل البحري العمانية قد اأدخلت يف الربع 

االأول من 2012م  خدمات النقل بال�شفن ال�شغرية املتوجهة اإىل اخلليج العربي لربط مينائي �شاللة وم�شقط مبيناء جبل علي. ومن املتوقع اأن 

تدعم هذه اخلدمات ن�شاط احلاويات العابرة كما تدعم حجم العمل يف املوانئ العمانية.

بلغ معدل اإنتاجية حمطة احلاويات 29.60 نقلة/ �شاعة للربع الثاين من عام 2012م باملقارنة مع 27.0 نقلة/ �شاعة خالل الفرتة ذاتهـا من 

عـام 2011م. لقد حت�شنت االإنتاجية يف الربع الثاين من 2012م نتيجة عدد من العوامل، من اأهمها توظيف اأيدي عاملة جديدة يف الفرتة بني 

�شهر دي�شمرب من عام 2011م وفرباير 2012م ملناولة حجم احلاويات، ونتيجة تطبيق خطة احلوافز ال�شهرية اجلديدة على فئة العمال من ذوي 

الياقات الزرقاء، حيث تراعي هذه اخلطة موائمة اأهداف االإنتاجية مع التعوي�شات املالية التي �شت�شرف لهذه الفئة دفعة واحدة يف نهاية مار�ض 

2013م. لقد بداأ العمل بهذه اخلطة اإعتبارًا من االأول من مايو 2013م، وهي اأحد احللول التي قدمتها ال�شركة لتعزيز مبداأ تقييم االأداء وثقافته 

�شمن املوؤ�ش�شة. 

�شجلت عمليات حمطة الب�شائع العامة طاقة اإنتاج �شنوية بلغت 1.990 مليون طن خالل الربع الثاين من هذه ال�شنة، وهذا يدل على منو �شنوي 

بلغت ن�شبته 10%. �شوف ت�شتمر حمطة الب�شائع العامة يف تاأدية دوٍر كبرٍي يف تنمية االإقت�شاد يف املنطقة وذلك بتوفري وت�شهيل اإمكانيات ت�شدير 

ال�شلع العمانية مثل حجر الكل�ض، واجلب�ض، واالإ�شمنت، وال�شوائل، وغريها. كما اأن اإدارة امليناء م�شتمرة يف تو�شيع نطاق االإ�شتفادة من حمطة 

الب�شائع العامة عرب تو�شيع قاعدة عمالئها وقاعدة الب�شائع املتنوعة.

اإن ميناء �شاللة واملنطقة احلرة ب�شاللة يتمم اأحدهما االآخر يف �شبيل تنمية املنطقة اإقت�شاديًا. كما اأن اإدارة امليناء تعمل يدًا بيد مع املنطقة 

احلرة والطريان العماين واإدارة مطار �شاللة وغريهم من اأ�شحاب امل�شالح، ل�شمان اإيجاد حلول لو�شائط النقل املتعددة وخدمات لالأن�شطة 

املحلية واالإقليمية والعاملية اإنطالقًا من �شاللة اإىل بقية اأنحاء العامل. وهكذا وبوجود اإن�شيابية يف االأن�شطة التجارية فاإن مركز �شاللة �شيكون 

قادرًا على توفري فر�ض التطوير والتوظيف حمليًا. 

اإ�ضراقات مالية م�ضيئة

  عام 2011

1 يناير 2012 اإىل

30 يونيو 2012

1 يناير 2011 اإىل

30 يونيو 2011

حجم العمل (بالألف)

1.8421.671حاوية منطية – حمطة احلاويات3.201

3.6113.291طن – حمطة الب�شائع العامة6.519

27.92525.551الإيرادات (بالألف)49.822

29.1628.55االإنتاجية الكلية – نقلة/ �شاعة28.51

الربحية

3.8551.034�شايف االأرباح قبل ال�شريبة (باالألف ر.ع.)2.694

3.240865�شايف االأرباح بعد ال�شريبة (باالألف ر.ع.)2.361

الن�سب

3.4%11.6%�شايف هام�ض الربح%4.7

0.0180.005االأرباح لل�شهم الواحد (ر.ع)0.013

0.2240.209القيمة الدفرتية لل�شهم (ر.ع)0.221

االإيرادات املوحدة للن�شف االأول من ال�شنة واملنتهي يف 30 يونيو 2012م  بلغت 27.93 مليون ريال عماين مقابل 25.55 مليون ريال عماين للفرتة 

ذاتها من عام 2011م. اإزدادت اأحجام العمل الفعلية بن�شبة 10% يف كٍل من حمطة احلاويات و حمطة الب�شائع العامة.

كانت تكاليف الت�شغيل املبا�شرة املتمثلة بتكاليف القوى العاملة، وتكاليف ال�شيانة والت�شليح، وتكاليف الطاقة، والتكاليف البحرية، قد انخف�شت 

بن�شبة 6% عما كانت عليه للفرتة ذاتها من عام 2011م. وعلى وجه التحديد، انخف�شت تكاليف الطاقة بن�شبة 6% عما كانت عليه يف الفرتة ذاتها 

من العام املا�شي، وهذا يعك�ض جناح مبادرة تخفي�ض م�شاريف الطاقة التي عمل بها امليناء منذ 2010م. كما اأن تكاليف ال�شيانة والت�شليح 

يف الن�شف االأول من 2012م كانت هي االأخرى اأقل بن�شبة 36% وذلك الأن العام املا�شي �شمل تكاليف جتديد طالء رافعات يف حمطة احلاويات. 

انخف�شت تكاليف اإ�شتهالك الت�شغيل بن�شبة 10% يف عام 2012م وذلك ب�شبب بيع 12 رافعة ج�شرية ذات اإطارات مطاطية يف عام 2011م وبيع 7 

رافعات ج�شرية اأخرى يف 2012م. 

املحطة  �شيانة  تكاليف  عن  ف�شال  االإدارية  والر�شوم  واملتغرية،  الثابتة  االمتياز  وحقوق  االأر�ض،  باإيجار  اأ�شا�شًا  تتمثل  االأخرى  الت�شغيل  تكاليف 

وتكاليف التاأمني. اإنخف�شت تكاليف الت�شغيل االأخرى بن�شبة 5% باملقارنة مع الن�شف االأول من عام 2011م.

ارتفعت التكاليف العامة واالإدارية بن�شبة 17% مقارنة بالفرتة نف�شها من عام 2011م ب�شبب تكاليف القوى العاملة غري املبا�شرة، وخم�ش�ض 

الديون امل�شكوك يف حت�شيلها واملخزون القدمي، خ�شو�شًا تكاليف بدالت غالء املعي�شة التي بداأ العمل بها يف الربع الثاين من عام 2011م والتي 

اأدت اإىل هذه الفروقات.

اإزدادت املدخوالت االأخرى بن�شبة 3% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�شي نتيجة اإيرادات من بيع معدات ثقيلة، وحتديدًا بيع 7 رافعات 

ج�شرية (اآر. تي. جي) خالل الربع االأول من 2012م.

اإنخف�ض �شافـي تكاليف التمويل بن�شبة 20% قيا�شا بعام 2011م ب�شبب دفع مبلغ 29 مليون دوالر مقدمًا (11.15 مليون ريال عماين) للفرتة بني 

دي�شمرب 2010م  ودي�شمرب 2011م، وكذلك على ح�شاب تب�شيط حتوط �شعر الفائدة على الق�شط الثاين من القر�ض يف الربع االأول من 2012م. 

�شجلت املدخوالت املوحدة قبل خ�شم الفوائد وال�شرائب واال�شتهالك 9.481 مليون ريال عماين مما اأدى اإىل هام�ض بن�شبة 34% ، مقابل %29.9 

ال�شيطرة على  اإجراءات  اإ�شافة اىل  اإىل زيادة معامالت حجم العمل واالإنتاجية،  يف الن�شف االأول من عام 2011م. ويعود �شبب هذه الزيادة 

التكاليف واإ�شتمرار الرتكيز على اإدارة االأداء.

التطور والآفاق

تتوقع ال�شركة اأن ترتفع م�شتويات حجم العمل يف حمطة احلاويات بن�شبة 10% فوق م�شتويات عام 2011م، وتتوقع اأن ت�شجل حمطة الب�شائع العامة 

منوًا بن�شبة 4% كما هو احلال يف عام 2011م. من جانب اآخر، ت�شتمر اإدارة ال�شركة يف م�شاعيها نحو حت�شني االإنتاجية عرب تركيزها على االأداء 

والرغبة يف العمل، فـي الوقت الذي يكون فيه برنامج تقلي�ض التكاليف من خالل التخل�ض من التكاليف غري املربرة عن�شرًا يف حت�شني االأداء 

والكفاءة. وفيما يتعلق مب�شروع تو�شيع حمطة الب�شائع العامة، فاإن املقاول ي�شتعد ا�شتعدادًا كاماًل لل�شروع يف العمل. 

اأتقدم بالنيابة عن جمل�ض االإدارة وامل�شاهمني بخال�ض ال�شكر والعرفان حل�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�ض بن �شعيد –حفظه اهلل ورعاه- 

لروؤيته االإ�شرتاتيجية وقيادته ودعمه الالحمدود الذي مكننا من تاأ�شي�ض هذا امليناء العاملي.

     

عن/ عبدالعزيز بن علي ال�ضنفري

رئي�س جمل�س الإدارة


