
تقرير جمل�س الإدارة– الربع الأول من عام 2012 

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

التابعة لالأ�شهر الثالثة املنتهية يف 31 مار�ش 2012.

الإقت�شاد ال�شامل

ت�شتمر معظم الأنظمة الإقت�شادية متذبذبة يف عام 2012، يف وقت مازال فيه �شعف النمو الإقت�شادي يلقي بظالله على اأن�شطة التجارة العاملية. 

وما زال م�شغلوا �شناعة ال�شحن البحري واملحللني حذرين بتوقعاتهم يف هذا املجال. كما قامت عدد من �شركات النقل البحري املتخ�ش�شة بنقل 

اأو�شاعهم املالية. وكانت الزيادات يف الت�شعريات قد اأدت اإىل تقدمي بع�ش املعونة اإىل اأ�شحاب  اأ�شعارهم من اأجل حت�شني  احلاويات مبراجعة 

�شركات النقل، ولكن تلك الزيادات مل تكن مفيدة جلميع الناقلني ومل توؤِد بهم اإىل مواقف مربحة. ونتيجة لذلك، فقد �شبب هذا الو�شع �شغوطًا 

على ت�شعريات خدمات املوانئ، ولكننا متكنا يف هذه املرحلة من املحافظة على ت�شعريتنا التي نقدمها لعمالء ال�شركة. 

نظرة عامة على عمليات ال�شركة

�شجلت حمطة احلاويات طاقة اإنتاج بلغت 922 األف حاوية منطية يف الأ�شهر الثالثة الأوىل من عام 2012، وهذا ي�شري اإىل منو طفيف بن�شبة %3 

للفرتة قيد املراجعة مقارنة مع الربع الأول من عام 2011. ومن اجلدير بالذكر اأن �شهر مار�ش يف هذا العام اأ�شبح ثاين اأف�شل �شهر يف اأحجام 

العمل لالأربع ع�شرة �شنة من تاريخ ميناء �شاللة. ت�شتمر حمطة احلاويات باإ�شافة  روابط مبا�شرة  اإىل اأ�شواق اأوروبا واآ�شيا واأفريقيا والوليات 

املتحدة، كما اأنها زادت من اإرتباطاتها الإقليمية عرب رحالت ال�شفن ال�شغرية اإىل موانئ يف عدد من دول اخلليج العربي والهند.

بلغ معدل اإنتاجية حمطة احلاويات 28.73 نقلة/ �شاعة للربع الأول من عام 2012 باملقارنة مع 30.7 نقلة/ �شاعة خالل الفرتة ذاتها من عام 

2011. لقد تاأثرت الإنتاجية يف الربع الأول من 2012 ب�شبب تنقالت اأكرث من 95 من الأفراد خالل �شهر دي�شمرب من عام 2011 وحتى فرباير 

2012، وكانت اأغلبية الإنتقالت يف حمطة احلاويات، كما اأن امليناء وظف اأكرث من 50 موظفًا جديدًا. من جانب اآخر، تبدو �شيا�شة اإدارة ال�شركة 

 يف جمال املوارد الب�شرية والتي اإعتمدت منذ عام 2010 يف حت�شن ملحوظ، حيث اأدخلت على تلك ال�شيا�شة نظام موؤ�شر تقييم الأداء ب�شفافية 

و نظام موؤ�شرات الأداء الرئي�شية، وجاءت هذه املوؤ�شرات معربة عن رغبة ال�شركة يف اأن ت�شبح ثقافة الأداء والتقييم من اأولويات الإدارة. 

�شجلت حمطة الب�شائع العامة  طاقة اإنتاج �شنوية بلغت 1.621 مليون طن خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من هذه ال�شنة، وهذا يدل على منو بلغت 

ن�شبته 10% عما كان عليه يف الفرتة ذاتها من العام املا�شي. وقد �شاهم يف هذه الزيادة الكبرية اإزدياد اأحجام الب�شائع اجلافة والطرية التابعة 

للمنطقة احلرة. 

يف اأبريل من هذا العام وافقت وزارة النقل والإت�شالت على عقد بقيمة 55 مليون ريال عماين لتطوير حمطة الب�شائع العامة. وهذا امل�شروع �شوف 

يزيد من طاقة املناولة يف هذه املحطة اإىل 20 مليون طن من الب�شائع ال�شائبة �شنويًا، واأكرث من 6 اأطنان من ال�شوائل اإذا ما قورنت مع طاقة 

املناولة احلالية. �شوف ت�شتمر حمطة الب�شائع العامة توؤدي دورًا كبريًا يف تنمية الإقت�شاد يف املنطقة وذلك بتوفري وت�شهيل اإمكانيات  ت�شدير 

ال�شلع العمانية مثل حجر الكل�ش، واجلب�ش، والإ�شمنت، وال�شوائل، وغريها. اإن ميناء �شاللة يعمل يدًا بيد مع اأ�شحاب امل�شالح املرتبطني به، 

وبالتن�شيق مع الوزارات املعنية، وغرفة التجارة وال�شناعة واملنطقة احلرة ب�شاللة لتوفري فر�ش للتجارة والأعمال املحلية، وبالتايل زيادة قدرات 

التنمية عن طريق الأن�شطة التجارية الرائجة.

اإ�شراقات مالية م�شيئة

  عام 2011
 حجم العمل )بالألف(

1 يناير 2012 اإىل

31 مار�ش 2012

01 يناير 2011 اإىل

31 مار�ش 2011

922895حاوية منطية – حمطة احلاويات3.201

1.6211.478طن – حمطة الب�شائع العامة6.519

13.76513.561الإيرادات بالألف49.822

28.7330.7الإنتاجية الكلية – نقلة/ �شاعة28.51

الربحية

1.8791.156�شايف الأرباح قبل ال�شريبة )بالألف ر.ع.(2.694

1.606981�شايف الأرباح بعد ال�شريبة )بالألف ر.ع.(2.361

الن�شب

7.2%11.7%�شايف هام�ش الربح%4.7

0.0090.005الأرباح لل�شهم الواحد )ر.ع(0.013

0.2140.210القيمة الدفرتية لل�شهم  )ر.ع(0.221

الإيرادات املالية املوحدة لالأ�شهر الثالثة الأوىل املنتهية يف 31 مار�ش 2012 بلغت )13.76( مليون ريال عماين مقابل 13.56 مليون ريال عماين للفرتة ذاتها من 

عام 2011. اإزدادت اأحجام العمل الفعلية بن�شبة 3% يف حمطة احلاويات وبن�شبة 10% يف حمطة الب�شائع العامة.

اإنخف�شت بن�شبة %16  املتمثلة بتكاليف القوة العاملة، وتكاليف ال�شيانة والت�شليح، وتكاليف الطاقة، والتكاليف البحرية، قد  تكاليف الت�شغيل املبا�شرة  كانت 

عما كانت عليه للفرتة ذاتها من عام 2011. وعلى وجه التحديد، اإنخف�شت تكاليف الطاقة بن�شبة 10% عما كانت عليه يف الفرتة ذاتها من العام املا�شي. كما 

اأن تكاليف ال�شيانة والت�شليح يف الربع الأول من 2012كانت هي الأخرى اأقل بن�شبة 25% وذلك لأن العام املا�شي �شمل تكاليف جتديد طالء رافعات يف حمطة 

احلاويات. اإنخف�شت تكاليف اإ�شتهالك الت�شغيل بن�شبة 13 % يف عام 2012 وذلك ب�شبب بيع 12 رافعة ج�شرية )اآر. تي. جي( يف عام 2011 و بيع 7 رافعات ج�شرية 

اأخرى يف 2012. 

تكاليف الت�شغيل الأخرى تتمثل اأ�شا�شًا باإيجار الأر�ش، وعوائد حقوق المتياز الثابتة واملتغرية، ف�شال عن تكاليف �شيانة املحطة وتكاليف التاأمني. اإنخف�شت 

تكاليف الت�شغيل الأخرى بن�شبة 18% باملقارنة مع الربع الأول من عام 2011.

اإرتفعت تكاليف الإدارة العامة والإدارية بن�شبة 83% مقارنة بالفرتة نف�شها من عام 2011 ب�شبب تكاليف القوى العاملة غري املبا�شرة، وتكاليف اأنظمة العمل، 

وخم�ش�ش الديون امل�شكوك يف حت�شيلها والتي اأدرجت وفقا ملبادئ الإ�شتثمارات املاأمونة، خ�شو�شا تكاليف بدلت غالء املعي�شة التي بداأ العمل بها يف الربع الثاين 

من عام 2011 والتي اأدت اإىل هذه الفروقات. وعلى الرغم من ذلك، تتخذ الإدارة خطوات منا�شبة لإ�شرتداد الديون القدمية.

اإزدادت املدخولت الأخرى باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�شي نتيجة اإيرادات من بيع معدات ثقيلة، وحتديدًا 7 رافعات ج�شرية )اآر. تي. جي( خالل 

الربع الأول من 2012.

اإنخف�ش �شايف تكاليف التمويل بن�شبة 10% قيا�شا بعام 2011 ب�شبب دفع مبلغ 20 مليون دولر مقدما )7.69 مليون ريال عماين( يف دي�شمرب 2010، ودفع مبلغ 

9 مليون دولر )3.46 مليون ريال عماين( يف �شهر دي�شمرب من عام 2011. 

�شجلت املدخولت املوحدة قبل خ�شم الفوائد وال�شرائب وال�شتهالك 4.696 مليون ريال عماين مما اأدى اإىل هام�ش بن�شبة 34%، مقابل 37.6% يف الربع الأول 

2011. ويعود �شبب هذا الإنخفا�ش اإىل �شرط الديون امل�شكوك يف حت�شيلها يف وقت بقيت الإيرادات كما هي عليه. 

التطور والآفاق

تتوقع ال�شركة اأن ترتفع م�شتويات حجوم العمل يف حمطة احلاويات هام�شيًا فوق م�شتويات عام 2011، وتتوقع اأن ت�شجل حمطة الب�شائع العامة 

اإدارة ال�شركة  يف م�شاعيها لإعطاء الأولويات اإىل برنامج تقلي�ش  – 4 % كما هو احلال يف عام 2011. من جانب اآخر، �شتظل  منوًا بن�شبـة 3 

التكاليف من خالل التخل�ش من التكاليف غري املربرة. 

اأتقدم بالنيابة عن جمل�ش الإدارة وامل�شاهمني بخال�ش ال�شكر والعرفان حل�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�ش بن �شعيد لروؤيته الإ�شرتاتيجية 

وقيادته ودعمه الالحمدود الذي مكننا من تاأ�شي�ش هذا امليناء العاملي.

     

عبدالعزيز بن علي ال�شنفري

رئي�س جمل�س الإدارة

�ص.ب: 369، الرمز الربيدي  211، �شاللة، �شلطنة عمان. 

هاتف: 000 220 23 968+ فاك�ص:236 219 23 968+ 

www.portofsalalah.com  ،info@salalahport.com :الربيد الإلكرتوين

بيان املركز املايل املوحد غري املدقق

كما يف 31 مار�ش 2012

مار�ص 2012

األف ريال

مار�ش 2011

األف ريال

الأ�شول 

الأ�شول غري املتداولة

94.030107.809املمتلكات واملعدات

252 240        اأ�شول غري ملمو�شة

 269 240            ا�شتثمارات متاحة للبيع

 4.000     4.000ودائع لأجل

   98.510  112.330 

 الأ�شول املتداولة

 2.776      2.437     املخزون

 9.326 15.183     ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى

 4.973     8.245نقدية و�شبه النقدية 

- 505   اأ�شول م�شنفة لغر�ش البيع

26.37017.075

 129.405  124.880 جمموع الأ�شول

 حقوق امل�شاهمني 

 17.984        17.984       راأ�ش املال 

 2.949          2.949         عالوة اإ�شدار الأ�شهم

 4.140          4.376        احتياطي قانوين

)4.481(        (3.895)        عجز التحوط

 69               40              فائ�ش اإعادة التقييم

 17.032    17.085   اأرباح حمتجزة

 37.693    38.539   حقوق امل�شاهمني املن�شوبة مل�شاهمي ال�شركة الأم 

 42               41              حقوق غري م�شيطرة

38.58037.735جمموع حقوق امل�شاهمني 

  اللتزامات

 اللتزامات غري املتداولة

 62.907        54.565قرو�ش 

 4.955          5.396�شرائب موؤجلة

 1.298          1.463 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

 2.800  2.813الأدوات املالية امل�شتقة

64.237        71.960 

  اللتزامات املتداولة

 13.721       13.411ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

-2.698اأرباح م�شتحقة

 4.308         4.873قرو�ش 

 1.681             1.081الأدوات املالية امل�شتقة

  22.063 19.710

 91.670 86.300 جمموع اللتزامات

 129.405 124.880 جمموع حقوق امل�شاهمني واللتزامات

0.2140.210�شايف الأ�شول لل�شهم الواحد (ريال عماين) 

بيان الدخل ال�شامل املوحد غري املدقق

للفرتة املنتهية يف 31 مار�ش 2012

مار�ص 2012

األف ريال

مار�ش 2011

األف ريال

 13.561 13.765الإيرادات

)7.808((6.527)تكاليف الت�شغيل املبا�شرة

)2.277((1.861)م�شروفات ت�شغيل اأخرى

)1.634((3.004)م�شروفات اإدارية وعمومية

 95 210اإيرادات اأخرى

 1.937 2.582الربح من الت�شغيل

)781((703)تكاليف التمويل

 1.156 1.879اأرباح الفرتة قبل ال�شرائب

 )175((273)�شريبة الدخل 

981 1.606اأرباح الفرتة 

 اإيرادات �شاملة اأخرى

   -                   -               فائ�ش اإعادة التقييم 

-  (53)�شايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية

-(53)اإيرادات �شاملة اأخرى للفرتة بعد خ�شم ال�شرائب 

1.553981اإجمايل الإيرادات ال�شاملة للفرتة بعد خ�شم ال�شرائب

 الأرباح املن�شوبة اإىل:

1.606981م�شاهمي ال�شركة الأم

-0حقوق غري ُم�شيطرة  

 

 اإجمايل الإيرادات ال�شاملة املن�شوبة اإىل:

1.554981م�شاهمي ال�شركة الأم

- (0)حقوق غري م�شيطرة  

 0.005     0.009العائد الأ�شا�شي لل�شهم (ريال عماين) 

النتائج املالية للربع الأول املنتهي  

يف 31 مار�س 2012

 


