
اأعزائي امل�ساهمني:  

ي�شرين نيابة عن اأع�شاء جمل�س الأدارة اأن اتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة للربع 

الأول من ال�شنة املنتهية يف 31 مار�س 2015م . 

العامة، وهذا  الب�شائع  مازال ميناء �شاللة م�شتمرًا يف حتقيق منو كبري يف حجم العمل مبحطة 

 ، وتنميتها  وتو�شيعها  املحلية  وال�شناعية  التجارية  امل�شالح  تدعيم  امليناء يف  دور  يعك�س  الإجناز 

اأما يف حمطة احلاويات فقد اإنخف�س حجم ال�شحنات العابرة باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 

ال�شابق .

اأداء ال�سركة :

يف الربع الأول من عام 2015م 

، ناولت حمطة احلاويات 627 

وهذا   ، منطية  حاوية  الف 

 %24 بن�شبة  انخفا�شًا  يوؤ�شر 

من  ذاتها  الفرتة  اإنتاجية  عن 

ال�شبب  ويعود    ، املا�شي  العام 

حجم  تذبذب  اىل  ذلك  وراء 

العمل لدى اأحد زبائن ال�شركة الرئي�شيني.

 توا�شل اإدارة ال�شركة م�شاعيها لزيادة ح�شة العمل لزبائنها احلاليني واىل اإ�شتقطاب زبائن جدد 

للميناء .

الر�شيف  حركة  و�شلت  فقد  ثابتة  حت�شينات  احلاويات  حمطة  �شجلت   ، بالإنتاجية  يتعلق  فيما 

العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  باملقارنة   %8 قدرها  زيادة  وهوميثل   ، نقلة   94.35 الواحدة  بال�شاعة 

املا�شي ويوؤكد هذا حر�س ال�شركة على التطوير والتح�شني امل�شتمر. 

الب�شائع  من  طن  مليون   3.215 العامة  الب�شائع  حمطة  ناولت  2015م  عام  من  الأول  الربع  يف 

املتنوعة م�شجلة زيادة بلغت 20% عما كانت عليه يف الربع الأول من 2014م ،  وقد �شملت الب�شائع 

حجر الكل�س واجلب�س ، وامليثانول ، وال�شمنت التي مت ت�شديرها اىل الأ�شواق املجاورة.

امل�شالح  ربط  يف  ودوره  امليناء  اأهمية  يعك�س  الرئي�شيني  زبائننا  �شادرات  حجم  يف  الزيادة  اإن   

والأعمال التجارية بالأ�شواق العاملية . 

نظرة مالية عامة: 

اي   ، ريال عماين  مليون  بلغت )1.329(  2015م  الأول من عام  للربع  املوحدة  املالية  الإيرادات 

كانت  حيث   ، املا�شي  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  عليه  كانت  عما   %22 بن�شبة  انخفا�س  ح�شل 

)1.704 مليون ريال عماين( . 

�شجلت املدخولت املوحدة قبل خ�شم الفوائد وال�شرائب وال�شتهالك 3.871 مليون ريال عماين 

مما اأدى اىل هام�س بن�شبة 31%، وهو نف�س امل�شجل يف الربع الأول 2014 م .

انخف�شت اإيرادات حمطة احلاويات يف الربع الأول من هذا العام بن�شبة 4% باملقارنة مع الفرتة 

15% عن نف�س الفرتة من  نف�شها من العام املا�شي وانخف�شت ايرادات حمطة احلاويات مبقدار 

اأدخلت يف احل�شابات  31 قد  اأن الب�شائع العامة التي متت مناولتها يف الر�شيف   ، العام املا�شي 

عمليات  �شمن  الر�شيف  هذا  حتول  ب�شبب  املا�شي  العام  يف  ح�شل  كما  احلاويات  ملحطة  املالية 

حمطة احلاويات .

تكاليف الت�شغيل املبا�شر واملتمثلة بتكاليف القوة العاملة ، تكاليف ال�شيانة ، الت�شليح ، تكاليف 

العام  من  نف�شها  الفرتة  مع  باملقارنة   %5 بن�شبة  انخف�شت  البحرية  املالحة  تكاليف  الطاقة   

املا�شي. 

اإ�شافة   ، واملتغرية  الثابتة  المتياز  حقوق  وعوائد  الأر�س  باإيجار  املتمثلة  المتياز  ر�شوم  تكاليف 

اىل ر�شوم الإدارة انخف�شت بن�شبة 22% باملقارنة مع العام املا�شي ب�شبب انخفا�س نتائج حمطة 

احلاويات وانخف�شت التكاليف الدارية مبقدار 3% مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي . 

املا�شي  العام  نف�شها من  بالفرتة  مقارنة   %19 بن�شبة  والدارية  العامة  الدارة  تكاليف  انخف�شت 

تكاليف  وانخفا�س  واملهنية  القانونية  وامل�شاريف  والت�شالت  النظم  تكاليف  انخفا�س  ب�شبب 

املكاتب ، وخم�ش�س املطالبات للم�شتحقات املتاأخرة .

اعادة  ب�شبب  املا�شي  العام  الفرتة ذاتها من  باملقارنة مع   %18 بن�شبة  اأقل  التمويل  تكاليف  كانت 

�شداد الديون.

العام 
 2014

التفاصيل
)القيمة × 000‘(        

1 يناير 2015
الى 31 مارس 2015

1 يناير 2014
الى 31 مارس 2014

حجم العمل 

627821حاوية منطية – محطة احلاويات3٫034
3٫2152٫676طن – محطة البضائع العامة10٫314

12٫56314٫120اإليرادات باأللف53٫533

الربحية

1٫5071٫932صافي األرباح قبل الضريبة6٫221

1٫3291٫704صافي األرباح بعد الضريبة 5٫262

النسب

%10٫5812٫07%صافي هامش الربح9٫83
0٫0070٫009األرباح للسهم الواحد )ر.ع(0٫029
0٫2610٫245القيمة الدفترية للسهم _ر.ع(0٫270

تطوير املوظفني :

كمجل�س  جانبنا  من  ونحن   ، ال�شركة وجناحها  قوة  املوظفني هم م�شدر  اإن  �شاللة  ميناء  يوؤمن 

الإدارة م�شممون على تطوير اإنتاجية املوظفني وتعزيزها ، لذلك تنتهج ال�شركة منهجًا ا�شرتاتيجيًا 

لتدريب املوظفني وتطويرهم من اأجل احلفاظ على م�شتوى عال من الأداء والوعي والعمل بكفاءة 

وفعالية ، من اجلدير بالذكر اأن املوظفني تلقوا برامج متنوعة من التاهيل والتدريب واملعرفة يف 

جمالت ال�شالمة والهند�شة والتنظيم والإدارة وان ال�شتثمار يف جمال العن�شر الب�شري وتطوير 

املواهب هدف مهم للغاية ن�شعى اىل حتقيقه ، كما تويل �شركتنا اهتمامًا كبريًا ب�شالمة موظفيها 

وتعطيها اولوية ق�شوى من اأجل اأن يوؤدي املوظفون اأعمالهم وواجباتهم ب�شالمة ، اإن ارتفاع م�شتوى 

الأداء ب�شالمة قد اأدى تقليل اإ�شابات العمل و�شجع على تنفيذ خطط ت�شويب الأخطاء يف خمتلف 

مواقع العمل .

امل�سوؤوليات الإجتماعية :

اأعربت ال�شركة عن دعمها للمبادرات اخلريية التي مت�س قطاعات كبرية من املجتمع ، ففي الربع 

اهتمامها  مركزة  حملية  مبادرات  يف  عماين  ريال  الف   26 مبلغ  ا�شتثمرت  2015م  من     الأول 

على قطاع الرتبية والتعليم وتنمية ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة وقطاع البيئة وال�شالمة وال�شحة 

والريا�شة . 

التطور والآفاق :

اأ�شبح ميناء �شاللة واحدًا من اأف�شل موانئ اإعادة ال�شحن يف العامل وبات يقدم خدمات جمة اىل 

�شل�شلة الإمداد والتموين العاملي ، ونظرًا مليزات عامل الوقت وعامل تقلي�س النفقات يقدم امليناء 

فر�شة كبرية للم�شاريع التجارية لالإ�شتفادة من �شبكة املوا�شالت املتعددة برًا وبحرًا وجوًا اإ�شافة 

التعامل مع  الرتكيز على  ، ومت  املنطقة احلرة ب�شاللة  التي تقدمها  ال�شتفادة من احلوافز  اىل 

م�شالة انخفا�س احجام التداول والعمل على تنويع الزبائن .

ا�شافة اىل م�شالة احجام مناولة اعادة ال�شحن فقد فتحت الزمة اليمنية املجال ل�شتخدام ميناء 

�شاللة كممر ل�شرق اليمن وقد بدانا ن�شهد زيادة يف اهتمام مالكي احلاويات اليمنيني وخطوط 

ال�شحن ومنظمات الغاثة على حد �شواء  وان هذا المر ميكن ان ي�شكل زيادة قيمة يف ايرادات 

ال�شركة . 

يف املدى القريب فقد جنحت ال�شركة يف جهودها لتامني �شبكة جتهيز م�شرتكة يف �شاللة ،  وهذ 

ال�شيء  وهو  اليمن  ال�شحن ل�شتغالل �شاللة يف جتهيز  للمحطة يف جذب خطوط  �شي�شمح  المر 

الذي يتم الن عرب ميناء امللك عبداهلل بجدة ، ان خدمات التجهيز من املتوقع ان ت�شتاأنف حينما 

ي�شمح الو�شع يف اليمن باعادة ا�شتئناف دخول �شفن احلاويات اليه .

لبد من الإ�شارة اأن هناك مذكرة تفاهم لتطوير حو�س لل�شفن يف حمافظة م�شقط يجري تنفيذه 

ويت�شمن تقدمي خدمة ال�شاحنات ، وهذا �شي�شمح ل�شركات املنطقة ال�شمالية من عمان ال�شتفادة 

تناف�شية  وبا�شعار  للنقل  الالزم  الوقت  يف  كثريًا  �شيوفر  وهذا  ل�شاللة  ال�شرتاتيجي  املكان  من 

ال�شركة عن اهتمامها  2015م ، كما عربت  ال�شركة جلعل هذه اخلدمة متاحة يف يونيو  وتخطط 

.SABLA  لت�شغيل حمور جنوب الباطنة للخدمات اللوج�شتية

ان�شطة  يف  النمو  ا�شتمرار  املتوقع  ومن  ايجابية  نظرة  العامة  الب�شائع  ملحطة  امل�شتقبلية  النظرة 

ا�شتخراج احلجر اجلريي واجلب�س خالل2015 م ، غري ان جتهيز وتو�شيع املحطة ي�شكل احدى 

التحديات وكل هذا هدفه �شمان القدرة على التعامل مع الحجام املتزايدة  للزبائن  يف 2015م 

ومابعدها.

المر  هذا  وان   ، املناولة  احجام  انخفا�س  مع  تزداد  �شوف  امليناء  يواجهها  التي  التحديات  ان   

يعود اىل احوال الطرق وامكانية الو�شول اىل البوابات والقدرة التخزينية والنتاجية ب�شبب عملية 

التحميل . 

ان  يقني  على  وانه   Gottwaldov و    ٫  STS رافعات  ا�شتخدام  على  امليناء  �شجع  لقد 

ا�شتخدامهما �شيعزز الكفاءة وزيادة النتاجية .

اخلامتة :

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

ال�شلطان قابو�س بن �شعيد لروؤيته ال�شرتاتيجية وقيادته ودعمه الالحمدود الذي مكننا من تاأ�شي�س 

هذا امليناء العاملي ودميومته.

كما نقدم بالغ �شكرنا اىل زبائن ال�شركة وامل�شتثمرين واىل �شركائنا يف حمور �شاللة ، واىل وزارة 

النقل والت�شالت املوقرة ، واىل كافة موؤ�ش�شات اجلهات احلكومية لدعمهم وم�شاندتهم لنا. 

واأخريًا، اأثمن عاليًا جهود موظفينا واأ�شكرهم على اأدائهم العايل واملتميز. اإن جناحنا مبني على 

عملهم الدوؤوب ووحدتهم وتعاونهم معنا جميعًا.

     

اأحمد بن نا�سر املحرزي

رئي�س جمل�س الأدارة

�سركة �ساللة خلدمات املوانئ

13 مايو 2015

بيان المركز المالي الموحد غير المدقق للفترة المنتهية كما في31  مارس

مار�س 2014مار�س 2015مار�س 2015مار�س 2014

 األف ر.ع األف ر.عاألف دولراألف دولر

الأ�صول 

الأ�صول غري املتداولة

74٫85380.605املمتلكات واملعدات209.568194٫619

194210اأ�شول غري ملمو�شة546504

6٫299270ا�شتثمارات متاحة للبيع70216٫377

5٫0004.000ودائع لآجل10.40013٫000

221.216224٫50186٫34685.085

الأ�صول املتداولة 

1٫4241.589املخزون4.1323٫703

8٫16513.709ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى35.64321٫228

3٫8463.852ودائع ق�شرية الأجل10.01510٫000

11٫19619.231نقدية و�شبه النقدية 50.00029٫109

99.79064٫04024٫63138.381

110٫977123.466جمموع الأ�صول321.006288٫541

حقوق امل�صاهمني 

17٫98417.984راأ�س املال 46.75846٫758

2٫9492.949عالوة اإ�شدار الأ�شهم7.6667٫666

5٫9945.650احتياطي قانوين14.69015٫584

-2.322-1٫569عجز التحوط-6.037-4٫079

9970فائ�س اإعادة التقييم182257

21٫51419.667اأرباح حمتجزة51.12455٫924

46٫97143.998حقوق امل�شاهمني املن�شوبة مل�شاهمي ال�شركة الأم 114.383122٫111

3537حقوق غري ُم�شيطرة   9791

47٫00644.035جمموع حقوق امل�صاهمني 114.480122٫201

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

26٫78741.074قرو�س 106.79269٫644

7٫4097.152�شرائب موؤجلة18.59519٫263

2٫0561.854مكافاأة نهاية خدمة املوظفني4.8215٫346

7921.389الأدوات املالية امل�شتقة3.6112٫059

133.81996٫31237٫04451.469

اللتزامات املتداولة

19٫39316.033ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى41.69050٫439

4.496                  -   اأرباح م�شتحقة                  -   11.690

6٫7576.500قرو�س 16.90017٫569

777933الأدوات املالية امل�شتقة2.4262٫020

72.70670٫02826٫92727.962

63٫97179.431جمموع اللتزامات206.525166٫340

110٫977123.466جمموع حقوق امل�صاهمني واللتزامات 321.006288٫541

0٫2610.245�صايف الأ�صول لل�صهم الواحد )ريال عماين/دولر اأمريكي(0.640٫68

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
النتائــج املاليــة املوحـــدة غــري املدققــة للربـــع الأول مــن ال�صـــنة املنتهـــية  فـــي 31 مار�ش 2015م
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بيان الدخل الشامل الموحد غير المدقق للفترة المنتهية كما في31  مارس

مار�س 2014مار�س 2015مار�س 2015مار�س 2014

 األف ر.ع األف ر.عاألف دولراألف دولر

12٫56314.120الإيرادات36.71032٫662

-7.646-7٫226تكاليف الت�شغيل املبا�شرة-19.881-18٫790

-1.838-1٫592م�شروفات ت�شغيل اأخرى-4.779-4٫139

-2.330-1٫895م�شروفات اإدارية وعمومية-6.064-4٫931

56113اإيرادات اأخرى294146

1٫9062.419الربح من الت�صغيل6.2804٫948

-487-399تكاليف التمويل-1.266-1٫038

1٫5071.932اأرباح الفرتة قبل ال�صرائب5.0143٫910

-228-178�شريبة الدخل -593-463

1٫3291.704اأرباح الفرتة4.4213٫447

اإيرادات �صاملة اأخرى

اأدوات ل ميكن اإعادة ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة

                -                   -   اإعادة تقييم املمتلكات واملعدات                -                   -   

   -                   -                   -                   -                

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

-64تغري القيمة العادلة لالإ�شتثمارات10-15

-62-138�شايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية-161-358

171-343-132-66-

-66-132اإيرادات �شاملة اأخرى للفرتة بعد خ�شم ال�شريبة -171-343

1٫1971.638اإجمايل الإيرادات ال�صاملة للفرتة بعد خ�صم ال�صرائب4.2503٫105

الأرباح املن�صوبة اإىل:

1٫3301.705م�شاهمي ال�شركة الأم4.4243٫450

-1-1حقوق غري ُم�شيطرة   -3-3

اإجمايل الإيرادات ال�صاملة املن�صوبة اإىل:

1٫1981.639م�شاهمي ال�شركة الأم4.2533٫107

-1-1حقوق غري ُم�شيطرة   -3-3

0٫0070.009العائد الأ�صا�صي لل�صهم ) ريال عماين / دولر اأمريكي( 0.020٫02


