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اأعزائي امل�ساهمني، 

ي�شرين نيابة عن اأع�شاء جمل�س الأدارة ان اتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة للت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 

�شبتمرب 2014.

اأداء ال�سركة

يوا�شل ميناء �شاللة حتقيق منٍو مطرٍد يف حمطة الب�شائع العامة، ذلك النمو الذي يعك�س دور امليناء يف دعم امل�شالح 

التجارية املحلية وم�شاندة منوها وتو�شعاتها ويف دعم ميزان التجارة العماين. وياأتي هذا امل�شار من�شجمًا مع اإ�شرتاتيجية 

امليناء لتنويع تدفق اإيرادات ال�شركة يف الوقت الذي تزداد فيه جتارة الإ�شترياد والت�شدير املحلية عرب البحار. اما على 

�شعيد ال�شحنات العابرة يف حمطة احلاويات، فقد تاأثرت تاأثرًا �شلبيًا نتيجة ظهور حمطات حاويات جديدة يف املنطقة، 

�شوية مع التطور البطيء للتجارة العاملية، ناهيك عن تاأثر الربع الثالث من ال�شنة مبو�شم اخلريف. اإن اإ�شرتاتيجية دعم 

امل�شالح التجارية املحلية وتنميتها عرب ميناء �شاللة ليكون حلقة الو�شل مع التجارة الدولية باتت تتح�شن وتتطور من اأجل 

تقدمي فوائد جمة للم�شاهمني.

ناولت حمطة الب�شائع العامة منذ بداية العام وحتى يومنا هذا 7.8 مليون طن من الب�شائع املتنوعة باملقارنة مع 6.2 

مليون طن للفرتة ذاتها من 2013، وهذا يوؤ�شر زيادة يف حجم العمل بلغت 26%. اأما حمطة احلاويات فقد ناولت 2.4 

مليون حاوية منطية منذ بداية العام وحتى يومنا هذا، مقابل 2.6 مليون حاوية منطية للفرتة ذاتها من عام 2013.

تاأتي �شالمة املوظفني والعمالء على قمة اأولويات ال�شركة، وقد حتققت هذه الغاية وعدت اإجنازًا ذو اأثر كبري �شمن رحلة 

امليناء ب�شاأن ال�شالمة عموما، حيث حققت 300 يوم متتابعة دون ح�شول حادث يوقف العمل، وقد حطم هذا الإجناز الرقم 

ال�شابق الذي حققته ال�شركة وهو 170 يوم. ويعادل الرقم اجلديد ما ي�شاوي 4.5 مليون عامل �شاعة.

كانت ال�شركة قد و�شعت رقم 88.9 نقلة/ ر�شيف بال�شاعة الواحدة لهذا العام، يف حني بلغ عدد النقالت الفعلي 84 نقلة. 

بال�شاعة  الإجمايل  النقالت  بلغ عدد  كان 32.5، يف حني  فقد  الواحدة  بال�شاعة  النقالت  لإجمايل  امل�شتهدف  اأما عدد 

الواحدة 30.5 نقلة. وعلى الرغم من اإن هذه الأرقام دون الأهداف التي و�شعتها ال�شركة، يبقى ميناء �شاللة يحتل موقعا 

الإنتاجية يف كال  الرئي�شي على  املوؤثر  اأن مو�شم اخلريف هو  فيه  العامل. ومما ل �شك  متقدمًا بني موانئ احلاويات يف 

املحطتني.  من جانب اآخر، اإ�شطر امليناء اىل اإ�شتخدام لقطة احلاويات )ال�شربيدر( يف الرفعات املفردة فقط لأ�شباب 

تتعلق بال�شالمة طيلة �شهر كامل وذلك لوجودم�شائل فنية اأثرت على الرفعات املزدوجة.

مي�شي امليناء قدمًا يف تركيزه على التح�شني والتطوير عرب برامج تفوق الأداء )بيك�س( واإدارة الإنتاجية ال�شاملة من اأجل 

البقاء �شمن التناف�س واملحافظة على عمليات من الطراز العاملي.

البيانات املالية

الإيرادات املالية املوحدة منذ بداية عام 2014  وحتى يومنا هذا بلغت 41.4 مليون ريال عماين، اي وجود اإنخفا�س بن�شبة 

2% عما كانت عليه يف الفرتة ذاتها من العام املا�شي. 

�شجلت املدخولت املوحدة قبل خ�شم الفوائد وال�شرائب وال�شتهالك  منذ بداية العام وحتى تاريخه 12.5 مليون ريال 

عماين باملقارنة مع 13مليون ريال عماين للفرتة ذاتها من عام 2013 مما اأدى اىل هام�س املدخولت بن�شبة 31%. اإ�شتمرت 

ال�شركة مببداأ ال�شيطرة على التكاليف ال�شاملة، مع تقليل امل�شاريف الإدارية والعامة بن�شبة 16%. اإنخف�س �شايف التكاليف 

املالية بن�شبة 7% نتيجة ت�شديد اأق�شاط القر�س.

�شجل �شايف الأرباح املوحدة مبلغ 4.49 مليون ريال عماين منذ بداية العام وحتى يومنا هذا، اأي بوجود اإنخفا�س بن�شبة 

3% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املن�شرم. 
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اىل 30 �سبتمرب 2013

2.3612.556حاوية منطية - حمطة احلاويات3.343

7.7796.165طن - حمطة الب�شائع العامة7.944

41.39242.433الإيرادات 58.505

الربحية

5.1795.259�شايف الأرباح قبل ال�شريبة 6.611

4.4894.632�شايف الأرباح بعد ال�شريبة 5.663

الن�شب

10.92%10.85%�شايف هام�س الربح%9.68

0.0250.026الأرباح لل�شهم الواحد0.031

0.2630.252القيمة الدفرتية لل�شهم 0.261

تطوير املوظفني

اإنطالقًا من اإميانه وقناعته باإن املوظفني هم م�شدر قوة ال�شركة وجناحها، ومن اأجل البقاء �شمن دائرة التناف�س، ينبغي 

على امليناء اأن ي�شعى اىل الإ�شتمرار يف التطور �شمن نطاق هذه ال�شناعة من خالل تطوير املوظفني وتاأهيلهم على اإتباع 

�شياقات العمل احلديثة والتكنلوجيا املتطورة. ول بد من التاأكيد على اأن ال�شركة م�شتمرة يف تدريب موظفيها وتطويرهم، 

مع تركيزها على عملية التعمني وتطوير مهارات املواهب العمانية. 

امل�سوؤوليات الإجتماعية

منذ مطلع 2014 وحتى الآن قدمت ال�شركة دعمًا ملحوظًا بلغ 45.200 ريال عماين كمبادرات �شمن امل�شوؤوليات الإجتماعية 

لل�شركة، وكان لتلك املبادرات اأثره على عموم حمافظة ظفار يف املقام الأول، حيث �شمل الدعم �شرائح عديدة من املجتمع، 

وال�شحة   وال�شالمة  البيئة  جمالت  على  الرتكيز  اإن�شب  وقد  ومتو�شطة،  �شغرية  و�شركات  تربوية،  موؤ�ش�شات  بينها  من 

اإهتماما بالتطورات املحلية يف ظفار، فقد قدمت م�شاهمات مهمة رغم �شغرها اىل  اأن ال�شركة تويل  والريا�شة. وحيث 

املجال�س املحلية من اأجل اإن�شاء الطرق يف عقبة جرزم وعقبة اأنهبوب والتي تربط بني طاقة وثمريت مما يوؤمن �شالمة 

املواطنني ويوؤمن و�شولهم بي�شر و�شهولة. ومن بني الدعم الذي قدمته ال�شركة تكرمي اأف�شل املوؤ�ش�شات الأكادميية يف ظفار 

لل�شنة الثانية على التوايل، ودعم مكتبة ال�شندباد اجلوالة لالأطفال؛ وملتقى م�شقط لل�شباب الذي بلغت ن�شبة احل�شور فيه 

من حمافظة ظفار 50%. و�شيبقى امليناء ملتزمًا بدوره يف رعاية التنمية الإقت�شادية يف البلد.

التطور والآفاق

مازالت قدراتنا يف املحافظة على الإ�شتقرار والتوازن �شمن جتارة اإعادة ال�شحن تواجه التحديات. املناف�شة التي تبديها 

املوانئ الإقليمية التي قامت باإن�شاء �شبل نقل ب�شائع اىل مناطق نائية من جانب، وت�شويق اخلدمات التي تقدمها �شركتي 

مري�شك و اأم اأ�س �شي نتيجة حتالف اأم-2 من ناحية ثانية، �شوف يعني اإحتمالية اإنخفا�س حجوم احلاويات العابرة مبيناء 

�شاللة خالل 2015. لقد حققت اإ�شرتاتيجيتنا لزيادة حجوم الإ�شترياد والت�شدير املحلي بع�س النجاح حلد الآن، وياأتي 

ذلك نتيجة فر�س نقل حركة احلاويات من ميناء ال�شلطان قابو�س؛ وعلى الرغم من ذلك، ما زال مفتاح النجاح الرئي�شي 

اإعتقادنا باأهمية احلاجة اىل قيام  اأننا كنا قد عربنا عن  مرتبط بتطوير املنطقة احلرة ب�شاللة. ومن اجلدير بالذكر 

حتالف وثيق بني اإدارة امليناء واملنطقة احلرة.

اإدراج �شاللة �شمن خطط تطوير �شبكة �شكك احلديد.  لل�شكك احلديد ل�شمان  مازال امليناء يتوا�شل مع �شركة عمان 

اإن موقع �شاللة على م�شارات خطوط ال�شحن املالحية الكربى ي�شكل م�شدر قوة، خ�شو�شًا عندما تتواجد فر�س النقل 

بتكاليف جمدية اىل ال�شعودية ودول اخلليج الأخرى التي من املحتمل اأنها �شتجعل من �شاللة بوابة لها يف املنطقة برمتها.

ُكَله، خ�شو�شًا يف جمال ت�شدير احلجر اجلريي واجلب�س، 
ُ
بات النمو املطرد الذي ت�شهده  حمطة الب�شائع العامة يوؤتئ اأ

نتيجة الإقت�شاد الهندي املزدهر. اأن تعريفة مناولة هذه املنتجات مل تطراأ عليها اأية زيادة ل�شنوات عديدة، وتعتزم الإدارة 

رفع التعريفة يف ال�شنة القادمة مبا يتنا�شب مع الت�شخم. لهذا نتوقع ح�شول معار�شة من بع�س العمالء، لكن ال�شركة 

م�شطرة اىل اإ�شرتداد تكاليف العمليات الثابتة واملتزايدة. 

اإن التاأثريات املتولدة عن الأمواج الطويلة يف مو�شم اخلريف والتي تهدد ال�شالمة  ون�شاط العمليات تبقى التحدي الأكرب 

للميناء. اإن جمازفة خ�شارة اأحد العمالء نتيجة ف�شلنا يف معاجلة هذه امل�شكلة، مقرونة مع خطرها الذي يهدد موظفينا 

ي�شتدعي اإيجاد احلل الفوري وال�شريع. من الوا�شح اأن كا�شر الأمواج اجلديد �شي�شتغرق �شنني عديدة، لذا من الأهمية 

مبكان الإ�شتثمار يف معدات تن�شب على ال�شاحل لتقليل اآثار تلك الأمواج. 

نحن م�شتمرون باإلتزامنا يف تعزيز مكانة ال�شركة باإعتبارها �شركة وطنية راقية. 

اخلامتة

ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  والعرفان  ال�شكر  بخال�س  وامل�شاهمني  الإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة   نتقدم 

قابو�س بن �شعيد لروؤيته الإ�شرتاتيجية وقيادته ودعمه الالحمدود الذي مكننا من تاأ�شي�س هذا امليناء العاملي ودميومته.

كما نقدم �شكرنا اىل موظفينا وعمالء ال�شركة وامل�شتثمرين واىل الدوائر احلكومية لدعمهم وم�شاندتهم لنا. 

اأحمد بن نا�سر املحرزي

رئي�س جمل�س الأدارة

13 نوفمرب 2014

تقرير جمل�س الإدارة

�سركة �ساللة خلدمات املوانئ �س.م.ع.ع

الـنتـائـج الـمـالـيـة لالأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014

بيان الدخل ال�سامل املوحد غري املدقق للفرتة املنتهية كما يف 30 �سبتمرب 2014

30 �شبتمرب 302013 �سبتمرب 2014

 األف ر.ع األف ر.ع

 

41.39242.433الإيرادات

)23.498()23.392(تكاليف الت�شغيل املبا�شرة

)4.838()4.595(م�شروفات ت�شغيل اأخرى

)7.460()6.948(م�شروفات اإدارية وعمومية

 287  266 اإيرادات اأخرى

 6.924  6.723 الربح من الت�سغيل

 )1.665( )1.544(تكاليف التمويل

 5.259  5.179 اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب

 )627( )690(�شريبة الدخل 

4.4894.632اأرباح الفرتة

 اإيرادات �ساملة اأخرى

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

 -    -   اإعادة تقييم املمتلكات واملعدات

   -    - 

اأدوات يتم/ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة

 15  6 تغري القيمة العادلة لالإ�شتثمارات

 769  421 �شايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية

 427  784 

  

 784 427اإيرادات �شاملة اأخرى للفرتة بعد خ�شم ال�شريبة 

 5.416  4.916 اإجمايل الإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد خ�سم ال�سرائب

 الأرباح املن�سوبة اإىل:

 4.634  4.490 م�شاهمي ال�شركة الأم

 )2( )1(حقوق غري ُم�شيطرة   

 اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:

 5.418  4.917 م�شاهمي ال�شركة الأم

 )2( )1(حقوق غري ُم�شيطرة   

 0.026  0.025 العائد الأ�سا�سي لل�سهم ) ريال عماين( 

بيان املركز املايل املوحد غري املدقق للفرتة املنتهية كما يف 30 �سبتمرب 2014

30 �شبتمرب 302013 �سبتمرب 2014

 األف ر.ع األف ر.ع

 الأ�سول 

 الأ�سول غري املتداولة

 84.777  77.679 املمتلكات واملعدات

 217  203 اأ�شول غري ملمو�شة

 241  280 ا�شتثمارات متاحة للبيع

 4.000  4.000 ودائع لآجل

 82.162  89.235 

 الأ�سول املتداولة 

 1.793  1.455 املخزون

 15.434  11.518 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى

- 13.846 ودائع ق�شرية الأجل

 19.685  10.888 نقدية و�شبه النقدية 

 37.707  36.912 

 126.147  119.870 جمموع الأ�سول

 حقوق امل�ساهمني 

 17.984  17.984 راأ�س املال 

 2.949  2.949 عالوة اإ�شدار الأ�شهم

 5.084  5.650 احتياطي قانوين

 )2.812( )1.839(عجز التحوط

 41  80 فائ�س اإعادة التقييم

 21.994  22.452 اأرباح حمتجزة

 45.240  47.276 حقوق امل�شاهمني املن�شوبة مل�شاهمي ال�شركة الأم 

 37  37 حقوق غري ُم�شيطرة   

 45.277  47.313 جمموع حقوق امل�ساهمني 

 اللتزامات

 اللتزامات غري املتداولة

 44.333  37.083 قرو�س 

 6.508  7.532 �شرائب موؤجلة

 1.876  2.016 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

 1.806  1.002 الأدوات املالية امل�شتقة

 47.633  54.523 

 اللتزامات املتداولة

 19.578  16.670 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

 5.763  7.417 قرو�س 

 1.006  837 الأدوات املالية امل�شتقة

 24.924  26.347 

 80.870  72.557 جمموع اللتزامات

 126.147  119.870 جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات 

 0.252  0.263 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد )ريال عماين(


