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 1صفحة                        

  شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع.

 غیر المدقق الشامل الموحد الدخل بیان

 یونیو 30المنتھیة كما في للفترة

  

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
 ألف ر.عألف ر.عمالحظاتألف دوالرألف دوالر

 28,223 2825,146اإلیرادات 65,380 73,381

(15,354)(14,822)5تكالیف التشغیل المباشرة(38,537)(39,920)

(3,333)(3,389)6مصروفات تشغیل أخرى(8,811)(8,666)

(5,018)(3,498)7مصروفات إداریة وعمومیة(9,092)(13,050)

 171              360             8إیرادات أخرى 936             444             
 4,689          3,797         الربح من التشغیل 9,875          12,189       

(983)           (772)           9تكالیف التمویل(2,008)       (2,556)        

 3,706          3,025         أرباح الفترة قبل الضرائب 7,867          9,633         

(523)           (363)           25ضریبة الدخل(944)           (1,360)        

 3,183 2,662أرباح الفترة 6,924 8,272

إیرادات شاملة أخرى
أدوات ال یمكن إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

   -                   -                إعادة تقییم الممتلكات والمعدات   -                   -                
                -                   -                   -                   -   

أدوات بتم/یمكن إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة
 6                  2                 13تغیر القیمة العادلة لإلستثمارات 5                  16               
 355             (138)           صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدیة(358)            923             
             939            (353)           (136)             361 

 361             (136)إیرادات شاملة أخرى للفترة بعد خصم الضریبة (353) 939

 3,544          2,526         إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة بعد خصم الضرائب 6,570          9,211         

األرباح المنسوبة إلى:
 3,184          2,684         مساھمي الشركة األم 6,982          8,276         

(1)                (22)             حقوق غیر مُسیطرة   (58)             (3)                

إجمالي اإلیرادات الشاملة المنسوبة إلى:
 3,545          2,548         مساھمي الشركة األم 6,628          9,215         

(1)                (22)             حقوق غیر مُسیطرة   (58)             (3)                
 0.018          0.015         19العائد األساسي للسھم ( لایر عماني / دوالر أمریكي)  0.04            0.05            

 

 
 

 .غیر المدققة  لبیانات المالیة الموحدةجزءاً من ھذه ا 33 إلى 1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 

 بیان الدخل الشامل للشركة األم موضح كجدول مستقل للبیانات المالیة.
 
 
 



 

 2صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع.

 غیر المدقق الموحد بیان المركز المالي
 یونیو 30للفترة المنتھیة كما في 
  

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
 ألف ر.عألف ر.عمالحظاتألف دوالرألف دوالر

األصول
األصول غیر المتداولة

 79,517           74,137         11الممتلكات والمعدات 192,756        206,742          
 207                 192               12أصول غیر ملموسة 499                539                  
 280                 295               13استثمارات متاحة للبیع 767                728                  
 4,000              5,000           14ودائع آلجل 13,000          10,400            
          218,409        207,022          79,624           84,004 

األصول المتداولة
 1,538              1,380           15المخزون 3,588            3,998              
 13,168           7,118           16ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 18,507          34,236            
 17,161           20,530         نقدیة وشبھ النقدیة 53,378          44,619            
            82,853          75,473          29,028           31,867 
 115,871         108,652       مجموع األصول 282,495        301,262          

حقوق المساھمین
 17,984           17,984         18(أ)رأس المال 46,758          46,758            
 2,949              2,949           18(ب)عالوة إصدار األسھم 7,667            7,666              
 5,969              5,995           18(ج)احتیاطي قانوني 15,587          15,518            

(1,905)           (1,569)          26عجز التحوط(4,079)          (4,953)             
 80                   95                 فائض إعادة التقییم 247                208                  
 20,827           22,867         أرباح محتجزة 59,454          54,147            
 45,904           48,321         حقوق المساھمین المنسوبة لمساھمي الشركة األم  125,634        119,344          
 37                   14                 18(د)حقوق غیر مُسیطرة    36                  96                    
 45,941           48,335         مجموع حقوق المساھمین 125,670        119,439          

االلتزامات
االلتزامات غیر المتداولة

 36,936           22,322         22قروض  58,038          96,035            
 7,447              7,069           25ضرائب مؤجلة 18,379          19,362            
 1,954              2,063           23مكافأة نھایة خدمة الموظفین 5,364            5,080              
 1,051              792               26األدوات المالیة المشتقة 2,059            2,733              
          123,210          83,840          32,246           47,388 

االلتزامات المتداولة
 14,301           19,451         24ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 50,574          37,186            
 7,387              7,843           22قروض 20,392          19,207            
 854                 777               26األدوات المالیة المشتقة 2,020            2,220              
            58,612          72,986          28,071           22,542 
 69,930           60,317         مجموع االلتزامات 156,825        181,822          
 115,871         108,652       مجموع حقوق المساھمین وااللتزامات 282,495        301,262          
 0.255              0.269           21صافي األصول للسھم الواحد (لایر عماني/دوالر أمریكي) 0.27               0.66                 
                                                                                          

      

 
كل  دارةاإلووقع علیھا بالنیابة عن مجلس  ، 2015 أغسطس 12بتاریخ  وصرح بإصدارھا غیر المدققة الموحدة المالیة البیاناتذه الشركة ھ إدارةمجلس  عتمدإ

 من:
 
 

     
 المالي المراقب  الرئیس التنفیذي  رئیس مجلس اإلدارة

            
 

 ة الموحدة غیر المدققة.جزءاً من ھذه البیانات المالی 33إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 

 بیان المركز المالي للشركة األم موضح كجدول مستقل للبیانات المالیة.



 

 3صفحة 
  شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع.

 
 غیر المدقق المساھمین الموحدحقوق في یرات التغ بیان

  یونیو 30المنتھیة في للفترة
   

 
المنسوبة إلى حقوق مساهمي الشركة األم

رأس المال

عالوة 

إصدار 

األسهم

االحتیاطي 

القانوني

فائض/ 

(عجز) 

التحوط

فائض إعادة 

التقیم

أرباح 

محتجزة

حقوق غیر 

المجموعمُسیطرة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

 46,893    38         22,458   74         (2,260)    5,650    2,949  17,984 1 ینایر 2014
 5,262     (2)          5,264       -            -            -           -         -        صافي ربح السنة

 848          -            -          19          829          -           -         -        إیرادات شاملة أخرى
 6,110     (2)          5,264     19          829          -           -         -        إجمالي إیرادات شاملة

(4,496)       -         (4,496)      -            -            -           -         -        أرباح مدفوعة
   -             -         (345)        -            -          345         -         -        المحول

 48,507    36         22,881   93         (1,431)    5,995    2,949  17,984 1 ینایر 2015
صافي ربح الفترة المنتھیة في

30 یونیو 2015
        -         -           -            -            -       2,684        (22)     2,662 

(136)         -            -          2          (138)         -           -         -        إیرادات شاملة أخرى
 2,526     (22)        2,684     2          (138)         -           -         -        إجمالي إیرادات شاملة

(2,698)       -         (2,698)      -            -            -           -         -        أرباح مدفوعة (إیضاح 20)
   -             -            -            -            -            -           -         -        المحول

 48,335    14         22,867   95         (1,569)    5,995    2,949  17,984 30 یونیو 2015

المنسوبة إلى حقوق مساهمي الشركة األم

رأس المال

عالوة 

إصدار 

األسهم

االحتیاطي 

القانوني

فائض/ 

(عجز) 

التحوط

فائض إعادة 

التقیم

أرباح 

محتجزة

حقوق غیر 

المجموعمُسیطرة

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

 121,921  99         58,390   192       (5,876)    14,690  7,667  46,758 1 ینایر 2014
 13,679   (5)          13,684     -            -            -           -         -        صافي ربح السنة

 2,205        -            -          50          2,155       -           -         -        إیرادات شاملة أخرى
 15,884   (5)          13,684   50          2,155       -           -         -        إجمالي إیرادات شاملة

(11,691)     -         (11,691)    -            -            -           -         -        أرباح مدفوعة
   -             -         (897)        -            -          897         -         -        المحول

 126,114  94         59,486   242       (3,721)    15,587  7,667  46,758 1 ینایر 2015
صافي ربح الفترة المنتھیة في

30 یونیو 2015
        -         -           -            -            -       6,982        (58)     6,924 

(353)         -            -          5          (358)         -           -         -        إیرادات شاملة أخرى
 6,570     (58)        6,982     5          (358)         -           -         -        إجمالي إیرادات شاملة

(7,014)       -         (7,014)      -            -            -           -         -        أرباح مدفوعة (إیضاح 20)
   -             -            -            -            -            -           -         -        المحول

 125,670  36         59,454   247       (4,079)    15,587  7,667  46,758 30 یونیو 2015
 

 
 جزءاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة غیر المدققة.  33 إلى 1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

 
 ركة األم موضح كجدول مستقل للبیانات المالیة.للشبیان التغیرات في حقوق المساھمین 

 



 

 4صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع.

 غیر المدقق ة الموحدالنقدی اتالتدفق بیان
 

  یونیو 30في  المنتھیة للفترة
 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
 ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

أنشطة التشغیل
 3,706               3,025             ربح الفترة قبل الضرائب   7,867              9,633                

تسویات عن:
 4,047               4,056             استھالك واستبعاد وإطفاء 10,546            10,521              

 338                  174                 مخصص مكافأة نھایة خدمة للموظفین 452                  880                   

(9)                       -                    (ربح) خسارة بیع معدات   -                    (23)                    

(162)                (104)               إیرادات فوائد(270)               (421)                  

 960                  768                 تكالیف التمویل 1,997              2,496                

   -                     (525)               مخصص الضرائب الحالیة(1,365)               -                       

 8,880               7,394             أرباح التشغیل قبل تغیرات رأس المال العامل 19,226            23,086              

 196                  44                   التغیر في المخزون 114                  510                   

 632                  1,049              التغیر في الذمم المدینة 2,727              1,643                

(966)                 1,258             التغیر في الذمم الدائنة 3,271             (2,508)              

(196)                (144)               مكافأة نھایة خدمة مدفوعة للموظفین(375)               (509)                  

 8,546               9,601             صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل 24,964            22,222              

أنشطة االستثمار
(1,017)            (2,296)            شراء / بیع ممتلكات ومعدات(5,973)            (2,645)              

 15                       -                    حصیلة بیع ممتلكات ومعدات   -                     38                      

 162                  104                 فوائد مقبوضة 270                  421                   

في ودائع ألجل أخرى 36,000            22,001                8,462               13,846           النقص / (الزیادة) 

 7,622               11,654           صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 30,297            19,815              

أنشطة التمویل
(3,250)            (11,070)         سداد قروض(28,781)         (8,450)              

(4,496)            (2,698)            أرباح مدفوعة(7,014)            (11,690)            

(960)                (768)               تكالیف التمویل(1,997)            (2,496)              

من أنشطة التمویل(37,792)         (22,636)             المستخدم في)  (8,706)            (14,536)         صافي النقد (

 7,462               6,719             صافي النقص في النقد وما في حكم النقد   17,469            19,401              
 9,699               13,811           النقد وما في حكم النقد في 1 ینایر   35,909            25,217              

 17,161             20,530           النقد وما في حكم النقد في 30 یونیو 53,378            44,619              
 

 
 
 

 جزءاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة غیر المدققة. 33إلى  1اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
 

 ركة األم موضح كجدول مستقل للبیانات المالیة.للشدفقات النقدیة بیان الت
 

 



 

 5صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

  إیضاحات
 2015 یونیو 30كما في 

 ة)(تشكل جزءاً من القوائم المالی

 وضع الشركة القانوني وأنشطتھا الرئیسیة 1
ً لقانون الشركات التجاریة في  شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. ("الشركة") ھي شركة مساھمة عمانیة عامة مسجلة في سلطنة عمان طبقا

على قوائم الشركة المالیة والقوائم المالیة للشركة  2015 یونیو 30للشركة للربع المنتھي في  غیر المدققة سلطنة عمان. تتضمن القوائم المالیة الموحدة
محطة الحاویات شركة میناء صاللة للتطویر ش م م (المشار إلیھما كالمجموعة). تقوم الشركة باستئجار وتجھیز وتشغیل وإدارة مرافق -التابعة لھا

 المتعلقة بالعقارات ضمن نطاق مباني المیناء.األعمال  شركة میناء صاللة للتطویر ش م م ومحطة الشحن العام في صاللة في حین تتولى

 أسس إعداد الحسابات  2

 فقرة االلتزام  (أ )
وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة، كما تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ومتطلبات  غیر المدققة تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة

 وتعدیالتھ.  1974ة عن الھیئة العامة لسوق المال، ومتطلبات قانون الشركات التجاریة الصادر عام اإلفصاح الصادر

 أساس إعداد القوائم المالیة وعرض العملة (ب)
لیة طبقا لمبدأ التكلفة باللایر العماني والدوالر األمریكي مقربة إلى أقرب ألف. تم إعداد القوائم الما غیر المدققة تم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة

لایر  1یل ھو التاریخیة معدل لألدوات المالیة المشتقة واالستثمارات المتاحة للبیع التي تم إدراجھا في القیمة العادلة. سعر الصرف المستخدم للتحو
 دوالر أمریكي. 2.6عماني =  

 استخدام التقدیرات واألحكام (ج)
ة القیام بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ األصول وااللتزامات یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدار

 والدخل والمصروفات الصادر عنھا التقریر. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

ت التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل التقدیر وفي أیة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا بشكل مستمر. یتم إثبات تعدیال
فترات مستقبلیة متأثرة. على وجھ الخصوص فقد تم وصف المعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقدیرات واألحكام الحرجة في تطبیق 

 .32بت في القوائم المالیة الموحدة یتم إظھارھا في اإلیضاح السیاسات المحاسبیة التي لھا األثر الجوھري األكبر على المبلغ المث
  

 اتفاقیات ھامة 3

 دخلت الشركة في االتفاقیات الھامة اآلتیة:

 اتفاقیة حق االمتیاز مع حكومة سلطنة عمان یحق لھا فیھا تأجیر، وتجھیز، وتشغیل ، وإدارة منشآت محطة الحاویات في میناء صاللة، وتسمى )1(
("فترة االمتیاز").  1998نوفمبر  29(اتفاقیة تسھیالت محطة الحاویات والتراخیص المؤقتة). مدة ھذه االتفاقیة ثالثین سنة تبدأ من ھذه االتفاقیة 

 ومقابل ھذا التفویض تقوم الشركة بدفع رسوم امتیاز لحكومة سلطنة عمان وتحتسب ھذه الرسوم كما یأتي:
 
 سنویا؛ و %3، تزداد بنسبة  4إلى  1سنویا تدفع لألرصفة من  دوالر أمیركي 255,814 رسوم امتیاز ثابتة  •

 وما بعد؛ و 2007دوالر أمریكي في السنة تدفع للرصیف الخامس من سنة  750,000رسوم امتیاز ثابتة إضافیة قدرھا  •

 بعد؛ ووما  2008دوالر أمریكي في السنة تدفع للرصیف السادس من سنة  750,000رسوم امتیاز ثابتة إضافیة قدرھا  •

 رسوم امتیاز متغیرة تحسب طبقا للبنود الواردة في اتفاقیة تسھیالت محطة الحاویات. •

 

الشركة.  اتفاقیة إدارة محطة الحاویات مع شركة أي بي موللر للمحطات ش م م لتولي مسئولیة اإلدارة الیومیة للشركة وتشغیل المیناء بالنیابة عن )2(
فاقیة حق االمتیاز. في مقابل الخدمات التي یقدمھا المدیر، تقوم الشركة بدفع رسوم متغیرة طبقا لحجم تسري ھذه االتفاقیة طوال مدة سریان ات

 حققھا الشركة في محطات الحاویات.العائدات التي ت

 

حن العام). وقعت اتفاقیة حق االمتیاز مع حكومة سلطنة عمان لتجھیز وتشغیل وتسویق وإدارة خدمات میناء صاللة (اتفاقیة مرافق محطة الش )3(
، وتتطابق مدتھا مع اتفاقیة تسھیالت محطة 1998أكتوبر  1على أن یكون نفاذھا بأثر رجعي من  2000سبتمبر  11االتفاقیة بتاریخ 

 الحاویات. تقوم الشركة مقابل منح ھذا االمتیاز بدفع رسوم االمتیاز إلى حكومة سلطنة عمان كما یأتي:



 

 6صفحة 
 موانئ ش.م.ع.ع. شركة صاللة لخدمات ال

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 (تابع)اتفاقیات ھامة  3

 سنویاً ؛ و %3فصاعدا وتزداد بنسبة  2005لایر عماني سنویا. یبدأ دفع ھذه الرسوم اعتبارا من   49,900رسوم امتیاز ثابتة بواقع  •

 عام.رسوم امتیاز متغیرة تحسب طبقا لبنود اتفاقیة محطة الشحن ال •

لیاتھ اتفاقیة إدارة مرافق محطة الشحن العام مع شركة أي بي موللر للمحطات ش م م  حیث تقوم باالضطالع بمسؤولیة إدارة المیناء الیومیة وعم )4(
مھا المدیر، تقوم بالنیابة عن الشركة باستثناء مرافق محطة الحاویات. تعد االتفاقیة نافذة طیلة مدة حق االمتیاز. في مقابل الخدمات التي یقد

 الشركة بدفع رسوم طبقا لحجم العمل الذي تنفذه مرافق محطة الشحن العام. 

 السیاسات المحاسبیة الھامة 4

 ) د الخاص2الموضح باألیضاح رقم (قامت الشركة بتطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بثبات وھي تتفق مع تلك المستخدمة في السنة الماضیة، بإستثناء 
 بالتغیر في السیاسات المحاسبیة.

 أساس توحید القوائم المالیة (أ)
كل ربع. القوائم  نھایةشركتھا التابعة كما في  تتكون من القوائم المالیة لشركة صاللة لخدمات الموانئ (ش.م.ع.ع.) وغیر المدققة القوائم المالیة الموحدة 

اد تقاریر الشركة األم بإستخدام سیاسات محاسبیة ثابتة. یتم إجراء تعدیالت من أجل تصحیح السیاسات المالیة للشركة التابعة یتم إعدادھا لنفس فترة إعد
 المحاسبیة غیر المشابھة لجعلھا تتماشى مع السیاسات القائمة.

 
قف توحیدھا من تاریخ فقدان المجموعة للشركات التابعة بالكامل من تاریخ إنتقال السیطرة إلى المجموعة ویتو غیر المدققة یتم توحید البیانات المالیة

 للسیطرة على الشركات التابعة.
 

 ة.لقد تم إستبعاد بالكامل كافة األرصدة والمعامالت واإلیرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموع
 

 ھ كمعاملة حقوق ملكیة.التغیر في حقوق ملكیة شركة تابعة، بدون تغیر السیطرة، یتم محاسبت
 

 تنسب الخسائر إلى الحقوق غیر المسیطر علیھا حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة.
 

 في حال فقدان المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، فإنھا:
 
 تلغي اإلعتراف باألصول (بما فیھا الشھرة) واإللتزامات الخاصة بالشركة التابعة؛ •
 اإلعتراف بالقیمة الدفتریة ألي حصص غیر مسیطرة؛تلغي  •
 تلغي فروقات التحویل المتراكمة والمدرجة في حقوق الملكیة؛ •
 تعترف بالقیمة العادلة للعوض المستلم؛ •
 تعترف بالقیمة العادلة ألي إستثمار مستبقى؛ •
 تعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ •
 مكونات التي تم إدراجھا سابقاً في إیرادات شاملة أخرى إلى األرباح أو الخسائر. تعید تصنیف حصة الشركة األم من ال •

 
 اإلیرادات (ب) 

ت أي إیراد في تشمل اإلیرادات الدخل المحقق من الخدمات التي یتم توفیرھا في كل من محطتي الحاویات والشحن العام ویتم إثباتھ عند استالمھ. ال یُثب
 ترداد أي مستحقات أو تكالیف مصاحبة لھا. حالة وجود شكوك تتعلق باس

 
 إیرادات الفوائد  (ج)

مستقبلیة من خالل تدرج إیرادات الفوائد عند إستحقاقھا بإستخدام طریقة العائد الفعلي، بناءاً على المعدل المستخدم لخصم المقبوضات النقدیة المقدرة ال
 لقیمة الدفتریة للموجودات المالیة.تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات المالیة إلى صافي ا

 
 مكافأة الموظفین (د) 

ئمة الدخل یتم إدراج التزامات المساھمة في خطة مساھمات التقاعد المحددة للموظفین العمانیین بموجب برنامج التأمینات االجتماعیة العماني في قا
 كمصروف عند تكبدھا.

 
یین, ھي مساھمات خطة التقاعد المحددة غیر الممولة وفقا لقانون العمل العماني ویتم احتساب ھذه مخصصات منافع نھایة الخدمة للموظفین غیر العمان

 المنافع علي أساس االلتزام الذي ینشأ في حالة انھاء خدمات الموظفین بتاریخ التقریر.
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 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  4 

 العمالت األجنبیة (ھـ)

تزامات المالیة یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى اللایر العماني وتسجل وفق سعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة. یتم تحویل األصول واالل
ماني بسعر الصرف السائد في ذلك التاریخ. فروقات تحویل العمالت األجنبیة التي تنشأ عن بعمالت أجنبیة في تاریخ المیزانیة العمومیة إلى اللایر الع

األصول وااللتزامات غیر المالیة المخصصة بالعمالت األجنبیة المثبتة بالقیمة التاریخیة إلى اللایر العماني یتم تحویل  التحویل تضمن بقائمة الدخل .
 لة. بسعر الصرف السائد  في تاریخ المعام

 األدوات المالیة المشتقة والتحوط (و)

درج المشتقات أبرمت الشركة عقود أدوات مالیة مشتقة بشكل رئیسي عقود مقایضات أسعار الفائدة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة. ت
ً بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام العقد المشتق ویتم إعادة قیاسھا ال حقاً بالقیمة العادلة. القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة یتم إدراجھا ضمن المالیة مبدئیا

 المدیونیات األخرى في حالة العقود المربحة ویتم إدراجھا ضمن الدائنون اآلخرون في حالة العقود غیر المربحة.
 

لنقدیة المخصومة بإستخدام أسعار الفائدة اآلجلة الحالیة للبنود بنفس القیمة العادلة لعقود مقایضات أسعار الفائدة یتم إحتسابھا على أساس التدفقات ا
 اإلستحقاق.

 
م إدراجھ على الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر من األداة المحوطة یتم إدراجھ مباشرةً في األیرادات الشاملة األخرى، بینما أي جزء غیر فعال یت

 الفور في قائمة الدخل شامل كتكلفة تمویل.
 

ذلك عند إدراج  المبالغ المدرجة في حقوق الملكیة یتم تحویلھا إلى قائمة الدخل الشامل  حینما تؤثر معاملة التحوط على قائمة الدخل الشامل، مثال على
ر المالي، فإن المبالغ دخل مالي محوط أو مصروف مالي محوط أو عند وقوع عملیة بیع ُمتنبأ بھا. بینما البند المحوط ھو تكلفة األصل أو اإللتزام غی

 المدرجة في األیرادات شاملة األخرى یتم تحویلھا إلى القیمة الدفتریة األولیة لألصل أو اإللتزام غیر المالي.
 

دخل الشامل . في حالة ة الفي حالة المعاملة الُمتنبأ بھا أو اإلرتباطات غیر متوقع حدوثھا، فإن المبالغ المدرجة سابقاً في حقوق الملكیة یتم تحویلھا إلى قائم
في حقوق الملكیة لحین إنتھاء األداة المحوطة أو یتم بیعھا بدون إستبدالھا أو تم إلغائھا كأداة محوطة، فإن المبالغ المدرجة سابقاً في حقوق الملكیة تبقى 

 حدوث المعاملة الُمتنبأ بھا أو اإلرتباطات.
 

 األصول غیر الملموسة (ز) 

روفات الدراسات األولیة لتطویر میناء صاللة، وقد أدرجت ھذه المصروفات بسعر التكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وأي قامت الشركة برسملة مص
مدة  انخفاض في قیمة األصول (راجع السیاسة المحاسبیة [م]). یدرج إطفاء مصروفات التطویر في قائمة الدخل الشامل بطریقة القسط الثابت طیلة

غیر الملموسة األخرى تتضمن بشكل رئیسي برامج الحاسب اآللي. یتم رسملة تراخیص برامج الحاسب اآللي المشتراة على أساس االمتیاز. األصول 
یة التقدیریة (من التكالیف المتكبدة لشراء وجلب إلستخدام برامج معینة. یتم إطفاء ھذه التكالیف بإستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاج

 ثة إلى خمس سنوات).ثال

 الممتلكات والمعدات (ح)

 اإلثبات والقیاس  ]1[
. یتم تضمین تكالیف االقتراض  ]السیاسة المحاسبیة (م)[تدرج بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة  

نتاج أصل في تكلفة ذلك األصل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة التي یمكن أن تنسب مباشرة إلى شراء أو بناء أو إ
م تكبدھا فیھا. یتم تحدید المستقبلیة المتضمنة في بند الممتلكات والمعدات. یتوجب دفع جمیع النفقات األخرى في قائمة الدخل الشامل خالل السنة المالیة التي یت

ة الدفتریة للممتلكات والمعدات والمعترف بھا داخل سائر الناتجة عن التخلص من بند الممتلكات والمعدات بمقارنة العائد من البیع مع القیماألرباح والخ
 اإلیرادات األخرى في بیان الدخل الشامل.

  
 أعمال رأسمالیة قید التنفیذ

لك لحین أن تكون األصول جاھزة لإلستخدام المقصود منھا ویتم تحویلھا إلى الفئة المعنیة تحت األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ یتم قیاسھا بالتكلفة وال تستھ
 بند الممتلكات والمعدات.  
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة 4
 
 االستھالك ]2[

ت والمعدات. یتم تحمیل اإلستھالك على قائمة الدخل الشامل. یتم إحتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكا
 األعمار االقتصادیة المقدرة على النحو التالي:

 السنوات 
  

 5 – 3 تحسینات على العقارات المستأجرة
 15 – 10 تحسینات البنیة التحتیة 

 25 – 6 رافعات قنطریة لرصیف المیناء
 15 رافعات المیناء المتحركة 

 15 رافعات على إطارات مطاطیة
 15 – 10 قاطرات ومقطورات

 5 – 3 رافعات شوكیة ومعدات نقل حاویات
 30 – 15 معدات بحریة

 5 – 3 سیارات
 5 – 1 أجھزة الحاسب اآللي

 5 – 3 أثاث وتركیبات ومعدات
 7 أنظمة رسو السفن

  5-3 الحوض الجاف للسفن 
 
 

تریة للعنصر یتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنھا بصورة منفصلة ویتم شطب القیمة الدف
ھا على مدى عمرھا اإلنتاجي وقدره من ثالثة إلى خمسة سنوات. یتم المستبدل. یتم رسملة المصروفات المتكبدة على الحوض الجاف للسفن ویتم إستھالك

رج كافة رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة المستقبلیة للبند المتعلق بھا من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. تد
 المصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل عند تكبدھا.

 
 مارات المتاحة للبیع  االستث (ط)

ً علي اإلثبات المبدئي ویتم إدراجھا بالقیمة العادلة مع إدراج أ ي تغیرات، غیر یتم تصنیف االستثمارات في األسھم على أساس أنھا متاحة للبیع. الحقا
قیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع ھي السعر خسارة انخفاض القیمة و الخسائر علي األصول النقدیة المتاحة للبیع، في األیرادات الشاملة األخرى. ال

یع االستثمار. عند المعروض في تاریخ المیزانیة العمومیة. یتم إثبات/ الغاء إثبات االستثمارات المتاحة للبیع في تاریخ قیام الشركة باالرتباط لشراء/ ب
 وق الملكیة إلى قائمة الدخل الشامل.الغاء إثبات استثمار، یتم تحویل المكاسب أو الخسائر المتراكمة في حق

 
 الذمم المدینة (ي)

 تشمل الذمم المدینة تكالیف االستحقاق ناقصا خسارة انخفاض القیمة.

 المخزون (ك)
رجح وھي المخزون بأقل سعر للتكلفة أو صافي القیمة القابلة الممكن تحقیقھا ، أیھما أقل. تستند تكلفة المخزون على طریقة المتوسط المیتم إدراج 

  تتضمن جمیع المصروفات المتكبدة في سبیل وصول المخزون إلى موقعھ وحالتھ الراھنة.

 نقد وما في حكم النقد (ل)

 یشتمل النقد وما في حكم النقد على أرصدة نقدیة ولدى البنوك وودائع قصیرة األجل ذات استحقاق أصلي خالل ثالثة أشھر أو اقل.
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 انخفاض قیمة األصول غیر المالیة  (م)

أى مؤشر على ذلك، أو عند  ، وفى حالة وجود لى إنخفاض قیمة أصلع تقوم المجموعة في تاریخ اعداد البیانات المالیة بتقدیر ما إذا كان ھناك مؤشر
ل في القیمة الحاجة إلى إجراء اختبار سنوى إلنخفاض قیمة األصل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة االستردادیة لألصل وتتمثل القیمة اإلستردادیة لألص

لألصل المفرد ما لم یكن األصل یتولد عنھ تدفقات  العادلة لألصل أو وحدة تولید النقد ناقص تكلفة البیع والقیمة االستخدامیة لألصل أیھما أعلى، وتحدد
فتریة لألصل نقدیة مستقلة ولكنھا تعتمد بشكل كبیر على التدفقات النقدیة المتولدة من أصول أو مجموعات أخرى من األصول، وعندما تتجاوز القیمة الد

خفض قیمتھ إلى القیمة االستردادیة لھ، وعند تقییم القیمة االستخدامیة، یتم أو وحدة تولید النقد القیمة االستردادیة لألصل یتعین اضمحالل قیمة األصل وت
منیة للنقود والمخاطر حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام سعر الخصم قبل الضریبة بما یعكس التقدیرات السوقیة للقیمة الز

ادلة ناقص تكالیف إتمام البیع، یؤخذ في اإلعتبار معامالت السوق األخیرة، إن وجدت، في حال ال یمكن تحدید المرتبطة باألصل، وعند تحدید القیمة الع
جة للشركات التابعة مثل تلك المعامالت، یتم استخدام نموذج التقییم المناسب، ویتم التحقق من ھذه القیم بمقارنتھا بمضاعفات التقییم وأسعار األسھم المدر

 داول للجمھور أو من خالل أیة مؤشرات أخرى للقیمة العادلة. المطروحة للت
 

د النقد تستند المجموعة في حسابھا إلنخفاض القیمة على المیزانیات التفصیلیة وحسابات التوقعات التي أعدت بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات تولی
ات التوقعات تغطي عادًة فترة خمس سنوات. لفترات أطول، یتم احتساب معدل للمجموعة التي یتم تخصیصھا لألصول الفردیة. إن ھذه المیزانیات وحساب

 ویتم تطبیقھ لعرض التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد السنة الخامسة. النمو طویل األجل
 

ئات المصروفات التي تتماشى قائمة الدخل في ف تدرج خسائر انخفاض قیمة الموجودات من العملیات المستمرة، بما في ذلك إنخفاض قیمة المخزون، في
ة األخرى. في ھذه مع وظیفة األصل المنخفض قیمتھ، بإستثناء الممتلكات التي تم إعادة تقییمھا سابقاً وحیث تم إدراج إعادة التقییم في اإلیرادات الشامل

 ادة تقییم سابق.الحالة، یتم أیضاً إدراج إنخفاض القیمة في اإلیرادات الشاملة األخرى حتى یصل إلى مبلغ أي إع
 

 األرباح (م)
لتزام في یوصي مجلس اإلدارة بتوزیعات األرباح وتتوقف على موافقة المساھمین باجتماع الجمعیة العمومیة السنویة. یتم إدراج توزیعات األرباح كا

 الفترة التي یعلن فیھا عن تلك التوزیعات.
 

 تحدید مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (ن)
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ضمن السقف المقرر من قبل الھیئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجاریة في سلطنة یتم تكوین مخصص ل

 ُعمان. 
 

 الذمم الدائنة والمخصصات  (س) 
التزام قانوني أو استداللي حالي نتیجة لحدث  یتم إثبات الذمم الدائنة بالتكلفة كما یتم إثبات المخصصات في المیزانیة العمومیة عندما یكون لدى المجموعة

النقدیة  سابق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات لمنافع اقتصادیة خارجة لسداد االلتزام. إذا كان األثر جوھریاً یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات
 قیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام. المستقبلیة المتوقعة بمعدل الفائدة الحالي الذي یعكس التقدیرات السوقیة الحالیة لل

 
 القروض بفوائد (ع)

بفوائد بالتكلفة المطفأة  یتم إثبات القروض بفوائد مبدئیاً كالتزام بالتكلفة ناقصاً التكالیف المنسوبة للمعاملة. في أعقاب اإلثبات المبدئي یتم إدراج القروض
 ة القابلة لالسترداد في قائمة الدخل الشامل على مدى فترة االقتراض بمعدل الفائدة الفعلي.مع إثبات أي فرق بین التكلفة والقیم

 
األخرى یتم  تكالیف اإلقراض المنسوبة مباشرًة إلى تملك، أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل یتم رسملتھا كجزء من تكلفة ذلك األصل. كافة تكالیف اإلقراض

 ون تكالیف اإلقراض من الفوائد وتكالیف أخرى تتكبدھا المنشأة بشأن إقتراض األموال. قیدھا كمصروف في فترة تكبدھا. تتك

 مدفوعات اإلیجار التشغیلي (ف)
 لكل سنة. %3تدرج المدفوعات بموجب اإلیجار التشغیلي في قائمة الدخل وفق طریقة القسط الثابت على فترة اإلیجار. وتزداد بنسبة 

 ضریبة الدخل (ص) 
الدخل على نتائج السنة من ضریبة مؤجلة وضریبة حالیة. تدرج ضریبة الدخل في قائمة الدخل باستثناء الحاالت التي تتعلق فیھا الضریبة  تشتمل ضریبة

 ببنود تم إثباتھا بشكل مباشر في حقوق المساھمین، وفي ھذه الحالة تدرج تلك الضریبة في حقوق المساھمین.

م الضریبي المحتسب على أساس الدخل المتوقع الخاضع للضریبة للسنة باستخدام معدالت الضریبة المطبقة في تاریخ تشتمل الضریبة الحالیة على اإللتزا
 قائمة المركز المالي.

 

 

 

 

 

 



 

 10صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة 4

 (تابع) ریبة الدخلض (ص)
اللتزامات یتم تكوین مخصص الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام في المیزانیة العمومیة على الفروق المؤقتة بین القیمة الدفتریة لألصول وا

عدالت الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا على ألغراض التقاریر المالیة والمبالغ الدفتریة المستخدمة في األغراض الضریبیة. یقاس مبلغ الضریبة المؤجلة بالم
 الفترة حینما یتحقق األصل أو یتم سداد اإللتزام. 

لفروق یتم إثبات أصل الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي یحتمل معھ توافر أرباح ضریبیة مستقبلیة خاضعة للضریبة یمكن في مقابلھا استغالل ا
 ة في تاریخ كل تقریر ویتم تخفیضھا بالقدر الذي ال یمكن معھ تحقق المنفعة الضریبیة ذات الصلة.المؤقتة. تتم مراجعة أصول الضریبة المؤجل

 نصیب السھم من األرباح  (ق) 
ائر المنسوبة تقوم الشركة بإظھار بیانات األرباح للسھم الواحد لألسھم العادیة. یتم إحتساب األرباح األساسیة للسھم الواحد بقسمة األرباح أو الخس

 للمساھمین العادیین للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة.
 

 المعاییر الجدیدة و التفسیرات التي لم تصبح ملزمة (ل)
 والتي،  2015 یونیو 30في  يللربع المنتھ فعالة ال تزال غیر المعاییر والتفسیراتإدخال تعدیالت على ، و ذات الصلة المعاییر الجدیدة ھناك عدد من

 .على النحو التالي ھذه البیانات المالیة في إعداد تطبیقھا لم یتم
 
 باستثناء: ، للفریق البیان المالي یكون لھا تأثیر على ھذهأیا من و
 
ن المرحلة االولي من مشاریع لجنة كجزء م 2009نوفمیر  12من معاییر التقاریر المالیة الدولیة  حول االدوات المالیة و الذي تم اصداره في  9المعیار   •

من معاییر المحاسبة الدولیة حول تصنییف و قیاس االصول المالیة و تمثل متطلبات ھذا المعیار  39معاییر المحاسبة الدولیة الشاملة لیحل محل المعیار 
عیار علي نوعیین رئیسیین من أسالیب قیاس االصول المالیة. المتعلقة باالصول المالیة. و یحتوي ھذا الم 39تغییرا ھاما من المتطلبات المالیة للمعیار 

 .حة للبیع والقروض والذمم المدینةاالصول المحتفظ بھا لالستحقاق والمتا 39التكلفة المطفأه والقیمة العادلة . ویحذف المعیار االنواع الحالیة من المعیار 
. الفریق حالیا في عملیة تقییم األثر ة مسموحسابقال المعاییر تطبیق 2018ینایر  1بعد یصبح المعیار ملزما على الفترات السنویة التي تبدأ في او 

 المحتمل لھذا المعیار.
 
 التوجیھ قائمة وھي تحل محل. االعتراف باإلیرادعندما یتم وتحدید ما إذا كان، وكم لإطارا شامال ، ویضع  مع العمالء العقود من اإلیرادات، 15 المعیار •

 برامج 13 والمعیار التفسیرو عقود البناء 11معیار المحاسبة الدولي رقم ، و اإلیرادات 18 معیار المحاسبة الدولي رقم بما في ذلك ، اإلیراداتب االعترافو
 مسموح بھ. االعتماد المبكر مع، 2017ینایر  1 بعد التي تبدأ في أوفترات السنویة فعال لل والمعیار ھو. والء العمالء

 
 المعاییر. اآلثار المحتملة لھذه تقییم في عملیة ة حالیاتقوم المجموع

 
تكالیف التشغیل المباشرة5

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

8,4448,011تكالیف الموظفین (إیضاح 10)20,82821,954
3,6473,729استھالك (إیضاح 11)9,6949,482
1,2961,861إصالحات وصیانة4,8393,370
1,0421,260طاقة ووقود3,2762,709

130164تكالیف تأجیر المعدات426338
174142خدمات البحریة370452
89187نظم واتصاالت487232

39,92038,53714,82215,354

 

 

 

 

 

 



 

 11صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

مصروفات التشغیل األخرى6

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

1,6511,659إیجار األرض وشراء حقوق الملكیة4,3134,293
864892أتعاب إدارة2,3192,246

364258استھالك (إیضاح 11)671946
209212صیانة المحطة551543
294305التأمین793764

77إطفاء (إیضاح 12)1919
8,6668,8113,3893,333

 
 

مصروفات إداریة وعمومیة7

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

2,7393,171تكالیف موظفین (إیضاح 10)8,2457,121
3853استھالك (إیضاح 11)13799
12644مبیعات وتسویق114329

2929المسؤولیات اإلجتماعیة للمؤسسة7574
147183نظم واتصاالت479382
57262أتعاب قانونیة ومھنیة681148
154229مصاریف السفر595400

613البرید والطباعة والقرطاسیة3416
4864إیجار المكاتب وتكالیف الصیانة167122

830مصاریف إداریة عمومیة7921

مكافأت أعضاء مجلس اإلدراة وأتعاب 203184
حضور الجلسات

7178

مواد إحتیاطیة إعادة/تم تكوینھ 7094-
(إیضاح 15)

36-27

مخصص األنخفاض في قیمة الذمم 2,06744
المدینة ( إیضاح 16)

17795

2294مطالبات أخرى24457

13,0509,0923,4985,018
  

 

إیرادات أخرى8

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 9                   -               ربح/(خسارة) بیع ممتلكات ومعدات   -                23             
 162            104           إیرادات الفوائد 270            421           
   -                256           إیرادات/خسائر متنوعة 666              -               

444936360171
 

 
 



 

 12صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

تكالیف التمویل9

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

768960فوائد القرض ألجل2,4961,997
423مصروفات تمویل أخرى6011

772983مجموع تكالیف التمویل2,5562,008

 
 

10 
 

 ف الموظفینتكالی
 

 كما ھي أدناه: 7و  5تفاصیل الرواتب والتكالیف التابعة لھا في اإلیضاحات 
    

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 8,952 8,860 الرواتب واألجور 23,036 23,276
 1,515 1,464 مزایا أخرى 3,806 4,011

 خطة منافع التقاعد المحددة غیر  452 880
الممولة

174 338 

 مساھمات في خطة منافع التقاعد  1,781 906
المحددة

685 377 

29,073 29,075 11,183 11,182 
 

 
 الممتلكات والمعدات 11

 .31و  30ن الصفحتیتفاصیل الممتلكات والمعدات مدرجة في 
 

 یبلغ 2015 لنصف العام المنتھي في یونیواإلیجار  .2028ر یستمر حتى عام تقع بنایات الشركة على ارض مستأجرة من وزارة النقل واالتصاالت بعقد إیجا
 ویزداد استناداً إلى الشروط التعاقدیة التي یتم االتفاق علیھا مع الحكومة. لایر عماني) ملیون 0.85 -2014 یونیولایر عماني ( ملیون 0.87

 
 أدرجت مصروفات االستھالك في قائمة الدخل كما یلي:

 
یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014

ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 3,729 3,647تكالیف التشغیل المباشرة 9,482 9,694
 258 364مصروفات تشغیل أخرى 946 671
 53 38مصروفات إداریة 99 137

10,502 10,527 4,049 4,040 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13صفحة 
 كة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. شر

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة)

 
یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014

ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 425 1425ینایر 1,105 1,105

تكالیف إطفاء متراكمة

(211)(227)1ینایر(588)(547)
(7)(7)المُحمَّل للفترة(18)(19)

(218)(234)30یونیو(606)(566)

القیمة الدفتریة

 214 1198ینایر 517 558
(7)(7)إطفاء(18)(19)
 207 30192یونیو 499 539

 

 
 

استثمارات متاحة للبیع13

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 280 295أسهم عادیة - مدرجة 767 728
728 767 295 280 

 

 
 . دوالر امریكي) 520,000لایر عماني (  200,000سھم في جامعة ظفار بتكلفة   200,000تمتلك الشركة عدد 

 
 خالل الفترة كما ھو أدناه :للبیع التغیرات المتراكمة في القیم العادلة الناشئة من اإلستثمارات المتاحة  في حركةال
 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 6                 2                   صافي الخسارة / الربح غیر المحقق 5 16             

 

 
 

ودائع ألجل14

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 4,000         5,000          ودائع بنكیة  13,000         10,400     
     10,400         13,000           5,000         4,000 

 
 

بسعر  - 2014 یونیو( %1.75سعر تم إیداع ھذه الودائع باللایر العماني لدى بنوك تجاریة في سلطنة ُعمان وتحمل فائدة سنویة سائدة ب 2015 یونیو 30في 
 ).  %5.50فائدة سنویة بمقدار 

 
كة أن تحتفظ بودیعة خدمات مدیونیة مساویة في قیمتھا لقیمة السداد لمدة الستة أشھر الالحقة ولحین تسدید آخر وفقاً لشروط اتفاقیة تمویل الدین، یتطلب من الشر

 قسط من القرض ألجل.
 

 3.67 -2014 یونیوملیون دوالر أمریكي ( 8.8 –ملیون لایر عماني  3.4تتكون الودیعة الثابتة لخدمات المدیونیة من مبلغ وقدره  2015 یونیوبالتالي، كما في 
ملیون لایر  0.33 – 2014 یونیوملیون دوالر أمریكي ( 4.2 –ملیون لایر عماني  1.6ملیون دوالر أمریكي) والرصید البالغ  9.56 –ملیون لایر عماني 

 ملیون دوالر أمریكي) ھو متاح لإلستخدام بحریة من قبل الشركة.  0.83عماني 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14صفحة 
 ئ ش.م.ع.ع. شركة صاللة لخدمات الموان

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

المخزون            15

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالر ألف دوالر

 2,336 2,269قطع غیار ومواد إستھالكیة 5,899 6,073
(798)(889)ناقصا: مخصص مخزون بطئ الحركة(2,311)(2,075)

3,998 3,588 1,380 1,538 
 

 حركة مخصص مخزون بطئ الحركة ھي كالتالي:

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 825 1853 ینایر 2,218 2,144
(27) 36مخصص تم تكوینھ خالل الفترة 93(69)

 798 30889 یونیو 2,311 2,075
 

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى            16

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 2,298          2,191         مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 5,697           5,975        

 7,400          3,846         ذمم مدینة تجاریة 9,999           19,240     

(489)           (226)          ناقصاً : مخصص اإلنخفاض في القیمة(588)           (1,271)      
     17,969           9,411          3,620          6,911 

 1,791          800            مبالغ مستحقة من حكومة سلطنة عمان 2,080           4,657        
 327             303            مصاریف مدفوعة مقدما 789              851           
 1,840          204            ذمم مدینة أخرى 530              4,784        
     34,236        18,507          7,118        13,168 

 

 .27، الرجاء الرجوع إلى اإلیضاح  بالنسبة للشروط واألحكام المتعلقة بمدیني األطراف ذات العالقة
 

 :مم المدینة التجاریةذلامخصص انخفاض  الحركة في 
 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 2,438 1209 ینایر 543 6,339
(1,949) 17الحركة خالل الفترة 44(5,067)

 489 30226 یونیو 588 1,271
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15ة صفح
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

نقد وما في حكم النقد            17

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 13,309 9,361نقد بالصندوق ولدى البنوك 24,339 34,603
 3,852 11,169حسابات الودائع تحت الطلب 29,039 10,015
44,619 53,378 20,530 17,161 

 
 
 

 الودائع تحمل. بنوك تجاریھ محلیھ بسلطنھ عمانلدى الدوالر االمریكي بعملة الریال عماني و و ودائع آجلة تم ایداع ودائع تحت الطلب ، 2015 یونیو 30 كما في
 .%0.25في حین تحمل الودائع تحت الطلب فائدة فعلیة سنویة  %2 ةسنوی فوائد فعلیھ بمعدالت فائدهاآلجلة 

 
حقوق الملكیة 18

رأس المال(أ)

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2014یونیو 2015

   179,837     179,837    200,000     200,000أسھم بقیمة 0.100 لایر عماني للسھم (ألف ر.ع)

   467,576     467,576    520,000     520,000أسھم بقیمة 0.100 لایر عماني للسھم (ألف دوالر أمریكي)

المصدر والمدفوع بالكاملالمصرح بھ

 
 
 
 

لایر  1، تم الحصول على الموافقة على تقسیم القیمة االسمیة لألسھم في الشركة األم من 2009 یونیو 25في إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد في 
 أسھم. 10ة ومن ثم تقسیم كل سھم الى بیس 100عماني إلى 

 
 عالوة إصدار أسھم   (ب)

وقد حولت إلى حساب عالوة إصدار األسھم خالل عام  2000لایر عماني عالوة إصدار أسھم خالل عام  2,948,569تمثل عالوة إصدار األسھم وقدرھا 
2001. 

 
أسھمھا، كما في نھایة السنة سواء كان ذلك باسمھم أو من خالل حساب من ینوب عنھم  أو أكثر من %10فیما یلي مساھمي الشركة األم الذین یمتلكون نسبة 

 وعدد األسھم العائدة لكل منھم:

%عدد األسھم%عدد األسھم

54,180,0003054,180,00030
36,120,0002036,120,00020
25,778,7301425,778,73014
17,983,7401017,983,74010

نك أتش أس بي سي حساب بي أل سي أي بي
حساب بنك أتش أس بي سي صندوق تقاعد وزارة الدفاع

یونیو 2014 یونیو 2015

شركة أي بي موللر للمحطات بي في
حكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزارة المالیة)

 
 

 االحتیاطي القانوني   (ج)
أن یصبح رصید  من صافي ربح الشركة إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع إلى % 10بأن یتم تحویل  1974یقضي قانون الشركات التجاریة الصادر عام 

 ھذا االحتیاطي مساو لثلث رأسمال الشركة على األقل. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.
 

 حقوق غیر ُمسیطرة     (د)
ات (شركة میناء صاللة للتطویر ش م م) لمتابعة الفرص ذ 80:20، قامت الشركة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعیة بتأسیس شراكة بنسبة 2007خالل سنة 

 2008لایر عماني. بدأت شركة میناء صاللة للتطویر ش م م عملیاتھا التجاریة في سنة  150,000الصلة بالعقارات برأسمال قدره 
 
 
 
 
 
 



 

 16صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

 عائد السھم الواحد19
 

خالل الربع المساھمین العادیین للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة إلى  ة صافي ربح الفترة المنسوبم الواحد بقسمیتم احتساب العائد األساسي للسھ
 كما یلي: 2015 یونیوالمنتھي في 

 
یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014

صافي األرباح (ألف ر.ع / ألف 8,2766,982
دوالر)

2,6843,184

لمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 179,837179,837
القائمة خالل الفترة (باأللف)

179,837179,837

لعائد األساسي للسھم الواحد (لایر / 0.050.04
دوالر)

0.0150.018
   

 
 لم یتم عرض الربح المخفض للسھم لعدم إصدار الشركة األم ألدوات قد یكون لھا تأثیر على العائد على السھم عند تحویلھا.

 

 األرباح  20

دوالر ملیون  7لایر عماني (ملیون  2.7دوالر أمریكى) مجموعھا  0.039لایر عماني للسھم (  0.015لقد اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة بواقع 
 یونیو 26الذي عقد في ة العمومیة ي االجتماع السنوي للجمعیالتي تم اعتمادھا من المساھمین ف) %25 -2013( 2014دیسمبر  31أمریكي) للسنة المنتھیة في 

2015. 
 

 ً  المستثمرین أمانات صندوق الى أشھر 6 من أكثر علیھا مضى والتي المدفوعة غیر األرباح مبالغ تحویل ینبغي ، المال لسوق العامة الھیئة توجیھات الى إستنادا
  .الھیئة الى العائد

 
 صافي األصول للسھم الواحد 21

المتوسط المرجح لعدد األسھم على  الفترةللسھم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى المساھمین العادیین للشركة في نھایة  یتم احتساب صافي األصول
 كما یلي:القائمة 

صافي األصول للسھم الواحد21

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

119,344125,634
صافي األصول (ألف ر.ع / ألف دوالر)

48,32145,904

لمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 179,837179,837
الفترة (باأللف)

179,837179,837

0.2690.255صافي األصول للسھم الواحد (لایر / دوالر)0.660.70
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 بنكیةقروض و تسھیالت  22

ملیون دوالر  110ملیون لایر عماني ( 42.3بالدوالر األمریكي من مؤسسات مالیة بمبلغ إجمالي حوالي  جلحصلت الشركة على تسھیل قرض طویل األ
 ملیون دوالر أمریكي).  55ملیون لایر عماني ( 21.2أمریكي). تتألف التسھیالت من قسطین كل منھما بمبلغ 

 
ملیون دوالر  165.8ملیون لایر عماني ( 63.8بالدوالر األمریكي من مؤسسات مالیة بمبلغ إجمالي حوالي  جلرض طویل األحصلت الشركة على تسھیل ق

ملیون دوالر أمریكي. تتألف التسھیالت من  154.2 –ملیون لایر عماني  59.3بتقلیص حجم القرض إلى  2010أمریكي). بعد ذلك قامت الشركة خالل سنة 
 ملیون دوالر أمریكي) على التوالي.  88.4ملیون لایر عماني ( 34ملیون دوالر أمریكي) و 65.8ملیون لایر عماني ( 25.3الرابع) بمقدار قسطین (الثالث و

 
 الوكیلیعد بنك مسقط وبنك الخلیج الدولي وبنك ظفار مقرضین بضمان. تم تعیین بنك مسقط كوكیل ضمان ووصي قانوني عن المقرضین بضمان. وھو أیضا 

 الضامن إلدارة ومراقبة تسھیل القرض بكاملھ.
 

 . 2012دیسمبر  31من القرض ألجل تم سداده بالكامل كما في . القسط الثاني 2009 یونیو 30القسط األول من القرض ألجل تم سداده بالكامل كما في 
 

 %50ة سعر الفائدة من خالل اتفاقیة مقایضة سعر الفائدة بمعدل . ثبتت الشرك2010 یونیوقسطا نصف سنوي تبدأ من  18یسدد القسط الثالث من القرض على 
 ). 26سنویا (راجع إیضاح  %4.895من تسھیل القرض وال یزید سعر الفائدة عن 

 
 %85ة بمعدل . ثبتت الشركة سعر الفائدة من خالل اتفاقیة مقایضة سعر الفائد2011 سبتمبرقسطا نصف سنوي تبدأ من  16یسدد القسط الرابع من القرض على 

 ).26سنویا (راجع إیضاح  %3.35من تسھیل القرض وال یزید سعر الفائدة عن 
 

 كالتالي: 2015 یونیو رصید المستحقات القائمة من القروض كما في

المجموع
مستحق خالل 

سنة أو أقل
مستحق بین سنة 

وسنتین
مستحق بین 5-2 

سنوات
مستحق بعد 5 

سنوات

ألف لایر عماني
               -          5,710          3,807         3,344       12,860القسط الثالث
               -          7,683          5,122         4,499       17,305القسط الرابع

30,165       7,843         8,929          13,393        -               

المجموع
مستحق خالل 

سنة أو أقل
مستحق بین سنة 

وسنتین
مستحق بین 5-2 

سنوات
مستحق بعد 5 

سنوات

ألف دوالر أمریكي
               -        14,845          9,897         8,693       33,436القسط الثالث
               -        19,978        13,318       11,698       44,994القسط الرابع

78,430       20,392       23,215        34,823        -               
 

 كالتالي: 2014 یونیورصید المستحقات القائمة من القروض كما في 

المجموع
مستحق خالل 

سنة أو أقل
مستحق بین سنة 

وسنتین
مستحق بین 5-2 

سنوات
مستحق بعد 5 

سنوات

ألف لایر عماني
               -        11,652          4,094         3,149       18,896القسط الثالث
               -        15,681          5,509         4,238       25,428القسط الرابع

44,324       7,387         9,603          27,333        -               

المجموع
مستحق خالل 

سنة أو أقل
مستحق بین سنة 

وسنتین
مستحق بین 5-2 

سنوات
مستحق بعد 5 

سنوات

ألف دوالر أمریكي
               -        30,296        10,645         8,188       49,129القسط الثالث
               -        40,769        14,324       11,019       66,113القسط الرابع

115,242     19,207       24,969        71,066        -               
 

 

 

 



 

 18صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 حاتإیضا
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 (تابع)قروض  22

 فائدة السائدة.تكالیف المعاملة المتعلقة بالقروض ألجل یتم خصمھا مقابل قیمة القرض ومن ثم یتم إثباتھا على مدى عمر القروض ألجل بإستخدام طریقة ال

دمة الدین وحدود صافي األصول ونسبة الدیون إلى حقوق الملكیة ونسبة التداول تتضمن اتفاقیة القرض قیودا محددة تتضمن، ضمن أمور أخرى، قیود على خ
الخاضعة  وضمان تغطیة وقیوداً معینة على نمط المساھمة وسداد توزیعات أرباح واستبعاد الممتلكات والمعدات وإنشاء أي ضمانات إضافیة على األصول

 للرھن.
 

 ) والذي یشمل تأثیر أداة التحوط المالي. %4.06 – 2014 یونیو( %2.2الفائدة السائد وقدره  تحتسب الفائدة على تسھیالت القروض ألجل بسعر
 

 التسھیالت مضمونة برھن تجاري وقانوني شامل من الدرجة األولى على جمیع أصول الشركة.
 

 مكافأة نھایة خدمة الموظفین 23

  لي :الحركة في االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي  كالتا

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 1,811          2,033         1 ینایر 5,286         4,709           
 338             174            المستحق خالل الفترة 452            880              
(196)           (144)          مكافأة نھایة خدمة مدفوعة(375)         (509)             
 1,954          2,063         30 یونیو 5,363         5,080           

 

 

ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى24

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 1,505          1,258         الذمم التجاریة الدائنة 3,271         3,913           
 147             127            مستحقات إلى حكومة سلطنة عمان 330            382              
 3,291          900            مستحقات ألطراف ذات عالقة (إیضاح 27) 2,340         8,557           
 9,358          17,166      مصروفات مستحقة والتزامات أخرى 44,633      24,335         
         37,186      50,574       19,451        14,301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 الضرائب 25

). لغرض تحدید %12 :2014 یونیو 30( %12یتم إخضاع الشركة األم وشركتھا التابعة بشكل منفصل للضریبة. تخضع الشركة األم لمعدل ضریبي بنسبة 
ب. بعد ف الضریبي للسنة، لقد تم تعدیل الربح المحاسبي ألغراض الضریبة. تتضمن التعدیالت ألغراض الضریبة بنود متعلقة بكٍل من الدخل والضرائالمصرو

 ).%14.11 :2014 یونیو 30( %11.98إجراء ھذه التعدیالت، یتم تقدیر متوسط معدل الضریبة السائد بنسبة 
 

اإلیرادات  نتیجة لبعضتنشأ  %11.80لھ الشركة ومعدل الضریبة السائد بنسبة  الذي تخضع %12معدل الضریبة بنسبة ت بین للفروقاالضریبیة  إن التسویات
ً للمفھوم الحالي لقانون الضریبة واللوائح وكذلك الم ات المتعارف علیھا. یتم یونیووالمصاریف التي ال یعترف بھا ألغراض الضریبة. تتم تلك التسویات طبقا

 ).%12 :2014 یونیو 30( %12اب الضریبة المؤجلة بمعدل ضریبي قدره إحتس
 

مجلس  وجھة نظرمن  مع دائرة الضرائب. 2013إلى  2009لم یتم األنتھاء من تقییم السنوات . 2008لقد أكملت دائرة الضرائب الربوط حتى السنة الضریبیة 
 .2015 یونیوعلي المركز المالي للشركة كما في  ةجوھریلن یكون  ، إن وجدت ،ضرائب إضافیة  تقییماالدارة أن 

 
یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014

ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر
بیان الدخل

   -                 525              الضریبة الحالیة - السنة الحالیة 1,365           -                  
 523            (162)            ضریبة مؤجلة - السنة الحالیة(421)          1,360           
 523             363            30 یونیو 944            1,360           

مخصص الضرائب
   -                 653            1ینایر 1,698           -                  
   -                (571)          المستھلك خالل السنة(1,485)         -                  
   -                 82               في نھایة الفترة 213              -                  

إلتزام ضریبي مؤجل
 6,924          7,231           في 1 ینایر 18,801      18,002         
 523            (162)            حركة الفترة(421)          1,360           
         19,362      18,379          7,069          7,447 

 
 
 

 یمثل اإللتزام الضریبي المؤجل الفروقات المؤقتة التالیة:
 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 
(61,931)     (59,262)     صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات(154,081) (161,021)     
 4,228          1,062         مخصصات وخسائر 2,761         10,993         
     (150,028) (151,320)     (58,200)     (57,703)

 
 

 
 لقد قامت الشركة بتقدیر الخسائر الضریبیة المتاحة للخصم مقابل األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة كالتالي:

 
20152014

ألف ر.عألف ر.ع

00متاحة حتى 30 یونیو 2014 (مُصرح بھا)
00متاحة حتى 30 یونیو 2015 (مُصرح بھا)
 01,875متاحة حتى 30 یونیو 2016 (مُصرح بھا)

 
 )شركة میناء صاللة للتطویر (ش.م.م

 نِھ دائرة الضرائب أي من ربوط الضریبة للشركة التابعة.لم ت

 
 

 
 
 
 



 

 20صفحة 
 

 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 
 إیضاحات

 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

 األدوات المالیة المشتقة وعجز التحوط 26
 

مصارف في سوق لندن إضافة إلى ھامش الربح المطبق. وفقاً التفاقیة القرض تحتسب الفائدة على تسھیالت الشركة للقروض ألجل بمعدل السعر السائد بین ال
 ألجل لدى الشركة معدالت فائدة ثابتة مطبقة على مختلف أقساط القرض عبر اتفاقیات مقایضة سعر الفائدة. 

 
في حین أن  )%0.349: 2014 یونیو 30یا (سنو %0.357كان سعر الفائدة السائد بین المصارف في لندن بالدوالر األمریكي ھو 2015 یونیو 30في 

. قامت الشركة بعمل اختبار %3.350وللقسط الرابع بنسبة  %4.895لقسط الثالث بنسبة االشركة قد ثبتت سعر الفائدة على القروض طویلة األجل بالنسبة 
 فاعلیة التحوط كما تتطلب معاییر التقاریر. 

 
قدرت من قبل االطراف  التيفانھ جرى تقییم الخسائر الدالة رابع ، ثالث والأسعار الفائدة الخاصة بالقسط ال اإلختالف فيبناءا على ،  2015 یونیو 30في 

 4.95ملیون لایر عماني  1.91كانت الخسائر  2014 یونیوملیون دوالر أمریكي ( 4.07ملیون لایر عماني  1.57الداخلة في اتفاقیة مقایضة سعر الفائدة بـ 
ملیون دوالر أمریكي  4.07ملیون لایر عماني  1.57فقد تتكبد خسائر تبلغ   2015 یونیو 30في حالة قیام الشركة بالغاء االتفاقیة في  .كي)ملیون دوالر أمری

  .ملیون دوالر أمریكي)  4.95ملیون لایر عماني  1.91كانت الخسائر  2014 یونیو(
 

 1.57(األدوات المالیة: االقرار والقیاس) فان القیمة العادلة لخسائر مؤشر ادوات التحوط البالغة  39ادة ولغرض االستجابة الى معاییر التقاریر المالیة الدولیة م
قد سجلت كإیرادات شاملة  ملیون دوالر أمریكي)  4.95ملیون لایر عماني  1.91كانت الخسائر  2014یونیوملیون دوالر أمریكي ( 4.07ملیون لایر عماني 

 تحت بند االلتزامات. ملیون دوالر أمریكي 4.07ملیون لایر عماني  1.57أخرى وتم تسجیل مبلغ 
 

القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
السالبة

القیم 
اإلعتباریة

خالل سنة 
واحدة

من 1 إلى 5 
سنوات

أكثر من5 
سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
          -    21,162      7,676    28,838     1,569         -30 یونیو 2015
          -    25,933      5,187    31,120     1,905         -30 یونیو 2014

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر
          -    55,020    19,958    74,978     4,079         -30 یونیو 2015
          -    67,427    13,485    80,912     4,953         -30 یونیو 2014

القیمة اإلعتباریة حسب فترة اإلستحقاق

 
 



 

 21صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 27

ة تأثیر ھام علیھا. في إطار النشاط االعتیادي تتلقى الشركة وتقدم یونیوإلدارة مدخلت الشركة في معامالت مع أطراف ذات عالقة یستطیع بعض أعضاء مجلس ا
صول علیھا من خدمات من وإلى األطراف ذات العالقة على أساس تجاري ووفقاً للشروط التجاریة كما تتلقى خدمات وھي معامالت مماثلة لتلك التي یمكن الح

أو أكثر من أسھم الشركة و/ أو أعضاء  %10اف ذات العالقة خالل السنة ومع المساھمین الذین یملكون نسبة أطراف أخرى. حجم المعامالت الكبیرة مع األطر
 مجلس اإلدارة ذوي العالقة على النحو التالي:

أخرىالمبیعاتالمشتریاتأخرىالمبیعاتالمشتریات
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

األطراف ذات العالقة 
                 44           9,173                   7                59         9,785              46األخرى

                46            9,785                 59                    7            9,173                  44 

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر
األطراف ذات العالقة 

              114        23,851                19             155       25,441            119األخرى

119            25,441       155             19                23,851        114              

یونیو 2014یونیو 2015

 

 
 :موظفي اإلدارة العلیا  تعویض

 
 مؤشر تعویض موظفي اإلدارة العلیا للسنة كما یلي: 

 
یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014

ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 368             291            فوائد على المدى القصیر 756             502            
 29                12               مكافأت نھایة الخدمة 32                49               
 75                60               مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة 156             59               
 16                11               أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 28                105            

            715             972             374             488 
 

 
 المدرجة ضمن قائمة المركز المالي  ھي كالتالي:األرصدة مع األطراف ذات العالقة 

ذمم مدینة 
تجاریة وأخرى

ذمم دائنة تجاري 
وأخرى

ذمم مدینة 
تجاریة وأخرى

ذمم دائنة تجاري 
وأخرى

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

 3,291            2,298            900               2,191          الشركات الشقیقة

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

 8,557            5,975            2,340            5,697          الشركات الشقیقة

یونیو 2014یونیو 2015

 

 

 على التوالي. 24و  16یتم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة في إیضاحي 

أخرة عن الدفع ولم تُخفض تنشأ األرصدة غیر المدفوعة في نھایة السنة ضمن سیاق األعمال العادیة.  المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ھي غیر مت
 قیمھا وتُقدَّر بأنھ سیتم تحصیلھا بناءاً على الخبرة السابقة. 

 

 

 

 



 

 22صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 قطاع التشغیل  معلومات 28

ا محطة الحاویات ومحطة الشحن العام. یقوم قسم محطة الحاویات باستئجار وتجھیز ألغراض اإلدارة، تم توزیع نشاط الشركة إلى قسمین رئیسیین ھم
تجمیع وتشغیل وإدارة ھذه المحطة. أما قسم محطة الشحن العام فیقوم بتحمیل البضائع وتقدیم خدمات الشحن األخرى للسفن وشركات الشحن. لم یتم 

 قطاعات التشغیل لتشكل قطاعات التشغیل أعاله.
 

 یم القطاعین على أساس تصنیف األرصفة الفردیة كما ھو مبین في إتفاقیتي اإلمتیاز مع حكومة سلطنة ُعمان. بالتالي، فإن كافة اإلیراداتیتم تنظ
والعكس یات، التشغیلیة لألرصفة التي یتم تصنیفھا كمحطة الحاویات یتم تصنیفھا ضمن قطاع محطة الحاویات، سواء تُشكِّل أو ال تُشكِّل عملیات الحاو

 بالعكس. إن تأثیر معلومات القطاع على رسوم اإلمتیاز ھو حالیاً قید المناقشة مع الحكومة. 
 

تم تقییم أداء تقوم االدارة بحساب نتائج التشغیل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم االداء. ی
 الخسارة التشغیلیة وتقاس بثبات مع الربح و الخسارة التشغیلیة في القوائم المالیة الموحدة. القطاع على أساس الربح و

 
 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2014یونیو 2015

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

        28,223      25,146        5,582        5,825     22,641      19,321إلیرادات
         (4,047)       (4,056)          (416)          (417)      (3,631)       (3,640)اإلستهالك واإلطفاء

          3,183        2,662           968        1,180       2,215         1,483ربح القطاع 
     115,871   108,652      15,212     16,320  100,659      92,332أصول التشغیل 

     115,871   108,652      15,212     16,320  100,659      92,332إلتزامات التشغیل 
إفصاحات أخرى

          1,017        2,296            -           399       1,017         1,897مصروفات ارتباطات رأسمالیة

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2014یونیو 2015
ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

        73,381      65,380      14,513     15,145     58,868      50,235إلیرادات
      (10,521)    (10,547)       (1,081)      (1,083)      (9,441)       (9,464)اإلستهالك واإلطفاء

          8,272        6,924        2,516        3,068       5,756         3,856ربح القطاع 
     301,262   282,495      39,550     42,435  261,712    240,061أصول التشغیل 

     301,262   282,495      39,550     42,435  261,712    240,061إلتزامات التشغیل 
إفصاحات أخرى

          2,645        5,969            -        1,037       2,645         4,932مصروفات ارتباطات رأسمالیة

المجموعمحطة الشحن العاممحطة الحاویات

المجموعمحطة الشحن العاممحطة الحاویات

 
 
 

 یتم حذف اإلیرادات بین القطاعات عند توحید البیانات المالیة.
 

 تتكون المصروفات الرأسمالیة من إضافات الممتلكات والمعدات.



 

 23صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 (تابع)معلومات القطاع  28

 تقسیم اإلیرادات – معلومات جغرافیة

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 8,021          7,889          سلطنة عمان 20,513       20,857      
 19,143       17,054      أوروبا 44,340       49,773      
 911             58              دول أسیویة أخرى 150             2,368         
 147             145            أفریقیا 377             383            
 28,223       25,146      إیرادات وفق بیان الدخل الموحد غیر المدقق  65,380       73,381      

 
األلتزامات ومخصصات الطوارئ29

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 165             772            مصروفات ارتباطات رأسمالیة 2,006          429            
            429          2,006             772             165 

 

 التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة
 

) 1998أكتوبر  1(بأثر رجعي إعتباراً من  2000عقد إیجار تشغیلي مع حكومة سلطنة عمان لمحطة الحاویات وفي سبتمبر  1998ابرمت الشركة في نوفمبر 
سنة بموجب شروط اتفاقیة االمتیاز.  30لمحطة الشحن العام، حیث تقوم الحكومة بمنح الشركة إیجار األرض والبنیة التحتیة الالزمة للمرافق المعنیة لمدة 

 إلتزامات عقود اإلیجار كما یلي:
 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 811             869             لیس أكثر من سنة واحدة 2,260          2,109         
 8,873          9,507          ما بین سنة واحدة إلى 5 سنوات 24,717       23,070      
 19,683       18,459       أكثر من 5 سنوات 47,994       51,176      
      76,355       74,971       28,835       29,367 

 
 

 1.7إجمالي المطالبات بلغت  على أساس شروط األتفاقیة. عترف بھا الشركة كإلتزاماتبذلت مطالبات مختلفة ضد الشركة من قبل الموردین والعمالء والتي ال ت
 ).ملیون دوالر امریكي 4.3ملیون لایر عماني (

 

 إدارة المخاطر المالیة  30
  

 الشركة في إطار نشاطھا االعتیادي لمخاطر  نتیجة استخدام األدوات المالیة.  تتعرض
 

 مخاطر االئتمان  •
 ةمخاطر السیول •
 مخاطر السوق •
 

من مدراء األقسام تمثل  لقد وضعت الشركة سیاسة للمخاطر وأوكلت إدارتھا إلى الرئیس التنفیذي. وقد تم تحدید الرئیس المالي كقائد لعملیة المخاطر وھیئة تتكون
   ق.لجنة إدارة المخاطر .ویتم تنسیق أعمال إعداد اطر إدارة المخاطر كما ھو أعاله عن طریق لجنة التدقی

 
عن الذمم ھي مخاطر الخسائر المالیة للشركة إذا ما فشل العمیل أو طرف آخر باألدوات المالیة في مقابلة اإللتزامات التعاقدیة ، وھي تنشأ عادة  مخاطر اإلئتمان

 المدینة على العمالء. والمبلغ الدفتري لألصول المالیة یمثل أعلى مخاطر مالیة.



 

 24صفحة 
 الموانئ ش.م.ع.ع.  شركة صاللة لخدمات

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

  (تابع)إدارة المخاطر المالیة  30

یتم تقدیم اإلئتمان للعمالء فقط بھدف تعظیم أرباح الشركة والمسئولیة الرئیسة عن منح اإلئتمان للعمالء والتحصیل في الوقت الذمم التجاریة المدینة واألخرى: 

الھا ه الدیون تقع على مدیر التنفیذ .واإلئتمان لھ تكالیف على الشركة وقد تم وضع الضوابط الضروریة إلدارة مخاطر اإلئتمان بالشركة ورأسمالمناسب لكل ھذ

السوق ولكن ذات مقدرة  العامل. وبذلك فمن سیاسة الشركة أن یكون لدیھا نظم رقابة علي اإلئتمان تتسم بالكفاءة ولھا المرونة الكافیة للتفاعل عند تغیر حاجات

 كافیة للتأكد من ان وضع سقوف ائتمان لكل عمیل وفحصھا بإنتظام وفقا لمعلومات موثوق بھا وحدیثة.

امل مالء بناءا على التعوھذا یعد  إجماال لمعامالتنا مع عمالئنا ومالمح المخاطر وتختلف من حین الى آخر حسب تركیبتھم . وعلى العموم ، تتعامل الشركة مع الع

دما ویتم التحكم في النقدي أو ضمانات من بنوك ذات شھرة . وفي حاالت العمالء الكبار الذین تم منحھم وضع إئتماني، یتم تقییم مقدرتھم اإلئتمانیة بحرص مق

ھؤالء العمالء الرئیسیین . ولدى الشركة شروط اإلئتمان المتعلقة بھم عن طریق العقود المبرمة مع الشركة. ولم تشھد الشركة أي فشل في التعھد من أي واحد من 

 سیاسة تأمینیة مصادق علیھ تمثل جزءا من إجراءاتھا وسیاساتھا المالیة .وفي حاالت االستثناء، یتم إنشاء المخصصات الالزمة.     

 یلي: بتاریخ قائمة المركز المالي كما  مشتمال على مستحقات الحكومة ترتیب الذمم التجاریة المدینة وفق العمر

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 5,948         3,506        خالل مدة اإلئتمان 9,116         15,464      
 2,147         487            متأخرات من 31 إلى 60 یوم 1,264         5,581        
 920             209            متأخرات من 61 إلى 90 یوم 542             2,391        
 386             441            متأخرات من 90 إلى 180 یوم 1,147         1,004        

(209)           4                أكثر من 180 یوم 10              (543)          
      23,897       12,079         4,646         9,192 

 

 كان كالتالي:  الفترةالتحركات في مخصصات انخفاض القیمة المتعلقة بالذمم التجاریة المدینة خالل 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 2,438         209            1 ینایر 962             6,339        
(1,949)        17              المحمل للفترة 44              (5,067)       
 489             226            30 یونیو 1,006         1,272        

 

 وفق اإلقلیم الجغرافي  التقریرملمح لمخاطر اإلئتمان للذمم التجاریة المدینة بتاریخ 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 2,782         1,763         سلطنة عمان 4,581         7,232        
 6,168         2,839        أوروبا 7,381         16,036      
 242             45              دول أسیویة وأخرى 117             629            
      23,897       12,079         4,646         9,192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
  ً  من القوائم المالیة) (تشكل جزءا
 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  30 

 وفق نوع العمیل  ملمح لمخاطر اإلئتمان للذمم التجاریة المدینة بتاریخ التقریر

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 6,448         2,872        خطوط شحن بحري 7,468         16,765      
 2,743         1,774        أخرى 4,611         7,132        
      23,897       12,079         4,646         9,192 

 
 

خاطر السیولة ھو في التأكد  ھي المخاطر التي ال تتمكن الشركة معھا بمقابلة إلتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. وأسلوب الشركة في التغلب على ممخاطر السیولة 
خسائر غیر مقبولة أو بقدر اإلمكان من أنھا تمتلك سیولة لمقابلة إلتزاماتھا عند استحقاقھا ، في حالتي الظروف العادیة أو عند الظروف الضاغطة ، دون تحمل 

 أضرار قد تنشأ ، او المخاطرة بسمعة الشركة.

التدفقات النقدیة المتوقعة بإنتظام لتقییم متطلبات السیولة من حین الى آخر وھذا یمثل أساسا لتوزیع المتاح من النقدیة  تعد الشركة: الذمم التجاریة الدائنة واألخرى
 وما في حكم النقدیة.

أشھر في أي وقت) والتي  لدى الشركة إتفاق مع مقرضیھا ترتیبا لوضع ودیعة ثابتة لمبلغ مساو للقسط التالي ( وھو لمدة لیست أقل من ستة: االلتزامات المالیة
 تؤكد وجود عنایة كافیة.

 :على أساس تواریخ الدفع التعاقدیةالجدول التالي یورد ملخص إلستحقاقات اإللتزامات المالیة غیر المخصومة للمجموعة 
 

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

     11,009           239           569           131     10,070     18,551      1,498      2,083    1,100    13,871ذمم تجاریة دائنة ودائنون آخرون
     44,324     36,936       4,137       3,250            -     30,165    22,322      4,464    3,379           -قروض

       3,291               3           204              (2)       3,086           900           -          900         -           -لمستحق الى أطراف ذات عالقة
13,8714,4787,44723,82049,61613,1573,3794,91037,17858,624

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر
     28,629           622       1,479           340     26,188     48,234      3,894      5,414    2,860    36,067ذمم تجاریة دائنة ودائنون آخرون

   115,242     96,038     10,756       8,451              (3)     78,430    58,038    11,608    8,784           -قروض
       8,557               8           531              (5)       8,023       2,340           -      2,340         -           -لمستحق الى أطراف ذات عالقة

36,06711,64419,36161,932129,00434,2088,78612,76696,668152,428

أكثر من 12 6إلى 12 شھر
شھر

المجموع
یونیو 2014یونیو 2015

أقل من 3 
أشھر

أكثر من 12 6إلى 12 شھر3إلى 6 أشھر
شھر

3إلى 6 أشھرأقل من 3 أشھرالمجموع

 
 

ھم ومعدالت صرف العمالت األجنبیة تؤثر على دخل ھي تلك المخاطر التي تنشأ من التقلبات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األس مخاطر السوق

ومات مقبولة في الشركة أو قیمة ما یمتلكھ من األدوات المالیة. الغرض من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة والسیطرة على التعرض لمخاطر السوق في حدود معل

 نفس الوقت الذي یتم فیھ الحصول على أفضل عائد.

ضئیل .  ركة ھي  في األساس  بالدوالر األمریكي و یرتبط اللایر العماني بالدوالر االمریكي. وعلیھ ، فإن األثر المقارن للعمالتإیرادات الش: مخاطر العملة 
توقع ھذه  وعلى كل فمخاطر العملة تؤثر في المشتریات بالعمالت األخرى . وھذا یقلل جزئیا بإختیار الشراء للعمالت األخرى عندما تتمكن الشركة من

 لمشتریات مسبقا. ووفقا للسیناریوھات التي تطرأ یمكن ان تلجأ الشركة الى األسالیب المناسبة لتقلیل تلك المخاطر.ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 26صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

 (تابع)إدارة المخاطر المالیة  30
 

التغیرات في أسعار الفائدة تؤثر على الموقف المالي للشركة. و في سبیل تقلیل ھذا األثر اتبعت الشركة سیاسة التحوط على جزء من : ائدةمخاطر أسعار الف
: 2014 ویونیمن القروض المستحقة ھي بمعدل أسعار فائدة محددة ( %76، ما یقارب 2015 یونیوالقروض المستحقة بتبادالت معدل سعر  الفائدة المحدد. في 

 الجدول أدناه یلخص اثر تغیرات اسعار الفائدة. ).70%

 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

100           100نقاط الزیادة الموازیة          100100
(44)            (71)األثر على األرباح قبل الضریبة         (186)(115)

100           100نقاط اإلنخفاض الموازیة          100100
44             71األثر على األرباح قبل الضریبة          115186

 
 

 تحلیل آثار التدفقات النقدیة بالنسبة ألدوات األسعار المتغیرة
ً للمبالغ المدرجة أدنا 100التغییرات بسعر الفائدة على أساس  ه. ھذا التحلیل نقطة أساسیة عند تاریخ التقریر قد یزید (یقلل) من السھم والربح أو الخسارة وفقا

 .2014، تبقى ثابتة. وقد تم تنفیذ التحلیل وفقاً إلعتبارات عام  ، خصوصاً أسعار العملة األجنبیة یفترض أن جمیع المتغیرات

 

 100نقطة
أساس زیادة

 100نقطة
أساس نقص

 100نقطة
أساس زیادة

 100نقطة
أساس نقص

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
30 یونیو 2015

         (157)           157            (71)            71عقود مقایضة أسعار الفائدة

30 یونیو 2014
         (191)           191            (44)            44عقود مقایضة أسعار الفائدة

 100نقطة
أساس زیادة

 100نقطة
أساس نقص

 100نقطة
أساس زیادة

 100نقطة
أساس نقص

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر
30 یونیو 2015

         (408)           408          (186)          186عقود مقایضة أسعار الفائدة

30 یونیو 2014
         (495)           495          (115)          115عقود مقایضة أسعار الفائدة

حقوق المساھمینربح أو خسارة

حقوق المساھمینربح أو خسارة

 
 
 

لایر عماني  1لواحد سھم سعر السھم ا 200,000ال تستثمر الشركة عموما في سوق األوراق المالیة ، ولدیھا أسھم  ملكیة مستثمر فیھا لعدد : اإلستثمارات
 وقد كان اإلستثمار أساسا بھدف تشجیع التعلیم العالي بمنطقة ظفار. بجامعة ظفار ش م ع ع.

 
تدرك الشركة أھمیة الحفاظ على رأسمال  ذو أساس متین یساھم في المحافظة على ثقة المستثمر، والدائنین والسوق. ولتحقیق ھذا الھدف، : إدارة رأس المال
 آلیة مناسبة وكافیة لمراقبة العائد على رأس المال، وخلق القیمة للمساھمین..الخوضعت الشركة 

 
مجلس اإلدارة  یراقب مجلس اإلدارة العائد على حقوق الملكیة، والتي تعرفھا الشركة بصافي األرباح مقسمة على مجموع حقوق ملكیة المساھمین. كما یراقب

 دیین.مستوى توزیعات األرباح على المساھمین العا
 

وعلى المال بالھیئة العام لسوق ال توجد تغییرات في تناول الشركة إلدارة رأس المال خالل العام . ولیست الشركة أو شركتھا التابعة معرضة لمتطلبات متعلقة 
 . وتعدیالتھ 1974قانون الشركات التجاریة 

 

 

 



 

 27صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 ءاً من القوائم المالیة)(تشكل جز 
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة 31

 تشتمل األدوات المالیة على األصول وااللتزامات المالیة.
 

لقروض ألجل تتكون األصول المالیة من النقد بالصندوق واألرصدة لدى بنوك وودائع ألجل وذمم مدینة. تتكون اإللتزامات المالیة من الذمم الدائنة وا
 فات المستحقة. تشتمل المشتقات المالیة على إتفاقیات مقایضة أسعار الفائدة أبرمتھا الشركة. والمصرو

 
 والمشتقات في نھایة تاریخ التقریر ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة: وااللتزامات المالیة المالیة القیم العادلة للموجودات

 

ألف دوالرألف ر.عألف دوالرألف ر.عألف دوالرألف ر.عألف دوالرألف ر.ع
أصول مالیة

   10,400     4,000          -          -   10,400    4,000         -         -ودائع قصیرة األجل
   27,410   10,870   12,022     4,624   27,410  10,870  12,022    4,624ذمم تجاریة مدینة وأخرى

         728         280         767         295         728        280        767        295إستثمارات متاحة للبیع
     5,975     2,298     5,697     2,191     5,975    2,298    5,697    2,191مستحق من أطراف ذات عالقة

   44,619   17,161   53,378   20,530   44,619  17,161  53,378  20,530نقدیة وأرصدة بنكیة

   89,132   34,609   71,863   27,640   89,132  34,609  71,863  27,640إجمالي

إلتزامات مالیة
   28,629   11,009   48,234   18,551   28,629  11,009  48,234  18,551ذمم تجاریة دائنة وأخرى

     8,557     3,291     2,340         900     8,557    3,291    2,340        900مستحق إلى أطراف ذات عالقة
115,242  44,324  78,430  30,165قرض ألجل  30,165   78,430   44,324   115,242  

     4,953     1,905     4,079     1,569     4,953    1,905    4,079    1,569مشتقات األدوات المالیة
   19,362     7,447   18,379     7,069   19,362    7,447  18,379    7,069الضرائب

176,743  151,46267,976  58,254إجمالي  58,254   151,462  67,976   176,743  

القیم العادلة القیم الدفتریة
یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2014یونیو 2015

 
 
 

 زامات المالیة بالقیمة التى یمكن عندھا تبادل األداة فى المعاملة الجاریة بین األطراف الراغبة ولیس عن طریقتم إدراج القیمة العادلة لألصول وااللت
 البیع الجبرى أو بیع التصفیة.

 
 :ات التالیة لتقدیر القیم العادلةتم استخدام الطرق و االفتراض

 
التجاریون، والدائنون التجاریون وااللتزامات الجاریة األخرى تقارب القیمة الدفتریة  القیمة العادلة لكل من النقدیة والودائع قصیرة األجل، والمدینون •

 نظرا لالستحقاقات قصیرة األجل الخاصة بتلك األدوات.
 

الت الفائدة تم تقدیر المدینون ذوي المعدل الثابت طویل األجل وكذلك المدینون ذوي المعدل المتغیر من خالل المجموعة بناء على المعامالت مثل معد •
وعوامل مخاطر البلدان المحددة وقوة المركز المالي الفردي للعمیل وخصائص مخاطر المشروع الممول. بناء على ھذا التقییم ، تم احتساب 

القیم العادلة قاربت القیم المحملة لتلك الذمم المدینة بعد خصم المسموحات من  2015 یونیومسموحات للخسائر المتوقعة لتلك الذمم المدینة. وفى 
 الخاصة بھم.

 
 تستند القیمة العادلة لألدوات المدرجة على األسعار المدرجة بتاریخ قائمة المركز المالي. •

 
 تنبثق القیمة العادلة الخاصة باألصول المالیة المتاحة للبیع من أسعار السوق المدرجة بالبورصة فى السوق النشطة ، إذا أمكن. •

 
ت المالیة المشتقة من خالل نظراء متعددین و بشكل اساسى المؤسسات المالیة التى تمتلك معدالت استثمار ائتمانیة . ھذا ، تدخل المجموعة إلى األدوا •

یتم تقدیر القیمة العادلة الخاصة بعقود  –وتعتمد احتساب القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة على نوع األدوات وھى : عقود ذات معدل فائدة مشتقة 
معدالت الفائدة  ت معدل فائدة مشتقة (على سبیل المثال " اتفاقیات مبادلة معدل الفائدة) من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدامذا

 فى االسواق الحالیة وكذلك منحنى العائد على المدة المتبقیة لألداة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 28صفحة 
 ع.ع. شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 

 (تابع)القیم العادلة لألدوات المالیة  31

وفقا لكل سوق ھو عبارة عن صافي التقییمات االئتمانیة المعدلة المنسوبة الي مخاطر عدم  2015 یونیوقیمة الموقف المالي للمشتقات المالیة كما في  •
یرات في مخاطر المشتقات المماثلة لیس لھا تأثیر ھام علي تقییم فاعلیة التحوط للمشتقات المصنفة المرتبطة بالتحوط الوفاء للمشتقات المماثلة. إن التغ

 . 4و  3و االدوات المالیة االخري المدرجة بالقیمة العادلة بالشریحة 
 

 القیمة العادلة التسلسل الھرمي
 

 اح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة عن طریق أسلوب التقییم:تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحدید اإلفص
 

 : األسعار (غیر المعدلة) المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو الخصوم المطابقة؛ 1المستوى 
 كل مباشر أو غیر مباشر؛: تقنیات أخرى لجمیع المدخالت التي لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة یمكن مالحظتھا ، إما بش 2المستوى 
 تھا.: التقنیات التي تستخدم المدخالت التي لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بیانات السوق التي یمكن مالحظ 3المستوى 

 
المستوى 3المستوى 2المستوى 1یونیو 2015أصول تم قیاسھا بالقیمة العادلة

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

--295295إستثمارات متاحة للبیع

المستوى 3المستوى 2المستوى 1یونیو 2015
ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

--767767إستثمارات متاحة للبیع

المستوى 3المستوى 2المستوى 1یونیو 2015إلتزامات تم قیاسھا بالقیمة العادلة
ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

-1,56901,569عقود مقایضة أسعار الفائدة

المستوى 3المستوى 2المستوى 1یونیو 2015
ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

-4,07904,079عقود مقایضة أسعار الفائدة

المستوى 3المستوى 2المستوى 1یونیو 2014أصول تم قیاسھا بالقیمة العادلة
ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

--280280إستثمارات متاحة للبیع

المستوى 3المستوى 2المستوى 1یونیو 2014
ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

--728728إستثمارات متاحة للبیع

المستوى 3المستوى 2المستوى 1یونیو 2014إلتزامات تم قیاسھا بالقیمة العادلة
ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

-1,905-1,905عقود مقایضة أسعار الفائدة

المستوى 3المستوى 2المستوى 1یونیو 2014
ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

 -4,953-4,953عقود مقایضة أسعار الفائدة
 

 3لقیمة العادلة، كما لم یتم تحویل من وإلى المستوى لقیاسات ا 2والمستوى  1، لم یتم إجراء تحویالت بین المستوى 2015 یونیوخالل الربع المنتھي في 
 لقیاسات القیمة العادلة.

 
 
 
 
 



 

 29صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. 

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

دة  32  المصادر الرئیسیة لتقدیر األمور غیر المؤكَّ
 

 العمر اإلنتاجي للعقارات واآلالت والمعدات
بعد األخذ في عین اإلعتبار تقوم إدارة المجموعة بتحدید العمر اإلنتاجي التقدیري لعقاراتھا وآالتھا ومعداتھا من أجل إحتساب اإلستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر 

م تعدیل مصروف اإلستھالك المستقبلي حیث تعتقد اإلستخدام المتوقع لألصل واإلھتراء الفعلي. تقوم اإلدارة سنویاً بمراجعة القیمة المتبقیة والعمر اإلنتاجي ویت
 اإلدارة بأن العمر اإلنتاجي یختلف عن التقدیرات السابقة.

 

 إنخفاض قیمة المدینین 
ي، إن ھذا التقدیر . بالنسبة للمبالغ الھامة بشكل فردحتمالً◌ً یتم عمل تقدیر للمبالغ القابلة للتحصیل للمدینین التجاریین عندما یكون تحصیل المبلغ بالكامل غیر م

ص وفقاً لطول یؤدى على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ التي لیست ھامة بشكل فردي، والتي فات موعد إستحقاقھا، فیتم تقییمھا بشكل جماعي ویطبق مخص
 فترة اإلستحقاق المتأخرة عن الدفع، إستناداً على معدالت اإلسترداد التاریخي. 

 
 23.89 (ملیون لایر عماني  9.19 :2014 یونیو [ )ملیون دوالر أمریكي 12.07( ملیون لایر عماني 4.6التجاریین  جمالي المدینین، بلغ إتقریر في تاریخ ال

ملیون لایر  0.489: 2014 یونیو[) ملیون دوالر أمریكي 0.58( ملیون لایر عماني 0.2(وبلغ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ  ]ملیون دوالر أمریكي)
 . سیتم إدراج في قائمة الدخل الشامل إي فرق بین المبالغ الفعلیة المحصلة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة.]ملیون دوالر أمریكي) 1.27( عماني

 
 إنخفاض قیمة المخزون 

لغیاً، یتم عمل تقدیر لصافي القیمة المتوقع تحقیقھا. المبالغ یـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة المتوقع تحقیقھا، أیھما أقل. عندما یصبح المخزون قدیماً أو م
اعي ویطبق مخصص الھامة بشكل منفرد یتم عمل ھذا التقدیر على أساس فردي. المبالغ غیر الھامة بشكل فردي، یتم تقییم المخزون القدیم أو الملغي بشكل جم

 أسعار البیع التاریخیة.وفقاً لنوع المخزون والدرجة العمریة أو اإللغاء، بناًء على 
  

ملیون دوالر  6.07ملیون لایر عماني  2.33 :2014 یونیو[ ملیون دوالر أمریكي 5.9(ملیون لایر عماني  2.2، بلغ إجمالي المخزون تقریر في تاریخ ال
 2.08(ملیون لایر عماني  0.8 :2014 یویون[ )ملیون دوالر أمریكي2.3 ( ملیون لایر عماني 0.9وبلغت مخصصات المخزون القدیم و الملغي  ]أمریكي)

 . یتم إثبات أیة فروقات بین المبالغ الفعلیة المحققة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.]ملیون دوالر أمریكي)
 

 أرقام مقارنة 33

ام السنة الحالیة. إن عملیة إعادة التصنیف ضمن نفس اإلیضاحات حول لتتناسب مع عرض أرق 2015یونیو  30المنتھیة في  فترةرقام التم إعادة تصنیف بعض أ
 البیانات المالیة ال تؤثر على األرباح أو حقوق الملكیة التي تم بیانھا سابقاً.

 
 
 
 



 

 30صفحة 
 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع.  

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

 1الجدول رقم 
  لمعداتالممتلكات وا

  2015 یونیو 30في  فترة المنتھیةلل

 

ألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.ع
التكلفة

   142,579           23      3,943      2,973         285   11,594      2,831     6,893  38,637  68,307     17,093 ینایر 2015
       2,296      2,296          -          -          -          -         -         -         -         -         -إضافات / إثبات

            -          -          -          -          -          -         -         -         -         -         -استبعادات / إلغاء
   144,875      2,319      3,943      2,973         285   11,594      2,831     6,893  38,637  68,307     307,093 یونیو 2015

            -          -          -          -          -          -         -         -         -         -         -االستھالك المتراكم
    (66,689)          -    (2,855)    (2,210)        (236)    (4,804)    (2,038)   (4,659) (18,295) (27,358)   (4,234)1 ینایر 2015

      (4,049)          -        (113)        (156)          (12)        (516)         (87)       (265)   (1,257)   (1,435)       (208)استھالك الفترة
            -          -          -          -          -          -         -         -         -         -         -استبعادات / إلغاء

    (70,738)          -    (2,968)    (2,366)        (248)    (5,320)    (2,125)   (4,924) (19,552) (28,793)   (4,442)30 یونیو 2015
            -          -          -          -          -          -         -         -         -         -         -القیمة الدفتریة

     74,137      2,319         975         607           37      6,274        706     1,969  19,085  39,514     302,651 یونیو 2015
     79,517         726      1,112         438           62      7,253        878     2,539  21,615  42,392     302,502 یونیو 2014

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر
التكلفة

   370,703           53   10,256      7,726         743   30,148      7,360  177,597100,45917,924  118,437 ینایر 2015
       5,973      5,973          -          -          -          -         -         -         -         -         -إضافات / إثبات

            -          -          -          -          -          -         -         -         -         -         -استبعادات / إلغاء
   376,676      6,026   10,256      7,726         743   30,148      7,360  177,597100,45917,924  3018,437 یونیو 2015

االستھالك المتراكم
(173,393)          -    (7,428)    (5,749)        (612)  (12,490)    (5,296) (12,116) (47,566) (71,132) (11,004)1 ینایر 2015  

    (10,527)          -        (294)        (406)          (31)    (1,342)       (226)       (689)   (3,268)   (3,731)       (541)استھالك الفترة
            -          -0          -          -          -         -         -         -         -         -استبعادات / إلغاء

(183,920)          -    (7,721)    (6,154)        (643)  (13,831)    (5,522) (12,805) (50,834) (74,863) (11,545)30 یونیو 2015  
القیمة الدفتریة

   192,756      6,026      2,535      1,572           99   16,317      1,838     5,119  102,73449,625     306,891 یونیو 2015
   206,742      1,880      2,892      1,134         164   18,861      2,285     6,601  110,21756,203     306,505 یونیو 2014

تحسینات على 
العقارات 
المستأجرة

رافعات 
قنطریة 

باألرصفة

رافعات على 
إطارات 
مطاطیة

قاطرات و 
مقطورات

رافعات 
شوكیة 

ومعدات نقل 
سیاراتمعدات بحریة

حاسبات 
الكترونیة 
أجھزة 

أثاث 
وتركیبات 
ومعدات

أعمال 
رأسمالیة قید 

التنفیذ
المجموع

تحسینات على 
العقارات 
المستأجرة

رافعات 
قنطریة 

رافعات على 
إطارات 

قاطرات و 
مقطورات

رافعات 
شوكیة 

حاسبات سیاراتمعدات بحریة
الكترونیة 

أثاث 
وتركیبات 

أعمال 
رأسمالیة قید 

المجموع

 
 
 



 

 
 31صفحة 

 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع.  

 إیضاحات
 (تشكل جزءاً من القوائم المالیة) 
 

 1الجدول رقم 
 الممتلكات والمعدات

  2014 یونیو 30 في فترة المنتھیةلل
 

ألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.عألف  ر.ع
التكلفة

   144,295         302      4,619      3,347         423   12,177      2,937     7,011  38,637  68,307     16,535 ینایر 2014
       1,017         424           63           82          -         448         -         -         -         -         -إضافات / إثبات

         (356)          (19)        (192)            (5)          (49)          (17)           (1)         (71)         -           (0)           (1)استبعادات / إلغاء
   144,956         707      4,490      3,424         374   12,607      2,936     6,940  38,637  68,307     306,534 یونیو 2014

االستھالك المتراكم
    (61,755)          -    (3,436)    (2,905)        (348)    (4,844)    (1,971)   (4,180) (15,742) (24,468)   (3,861)1 ینایر 2014

      (4,040)          -        (134)          (86)          (13)        (528)         (88)       (292)   (1,280)   (1,447)       (172)استھالك الفترة
           356           19         192              5           49           17             1          71         -             0             1استبعادات / إلغاء

    (65,439)           19    (3,378)    (2,986)        (312)    (5,355)    (2,058)   (4,401) (17,022) (25,915)   (4,032)30 یونیو 2014
القیمة الدفتریة

     79,517         726      1,112         438           62      7,253        878     2,539  21,615  42,392     302,502 یونیو 2014
     86,292      1,586      1,304         278           52      7,673        104     3,127  24,174  45,147     302,847 یونیو 2013

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر
التكلفة

   375,164         778   12,013      8,700      1,101   31,663      7,635  177,597100,45918,231  116,987 ینایر 2014
       2,645      1,102         165         214          -      1,164         -         -         -         -         -إضافات / إثبات

         (926)          (50)        (499)          (14)        (128)          (45)           (3)       (183)         -           (1)           (3)استبعادات / إلغاء
   376,883      1,830   11,679      8,900         973   32,782      7,632  177,596100,45918,048  3016,984 یونیو 2014

االستھالك المتراكم
(160,565)          -    (8,939)    (7,556)        (903)  (12,593)    (5,122) (10,871) (40,928) (63,618) (10,035)1 ینایر 2014  

    (10,502)          -        (347)        (224)          (34)    (1,373)       (228)       (759)   (3,328)   (3,762)       (447)استھالك الفترة
           926           50         499           14         128           45             3        183         -             1             3استبعادات / إلغاء

(170,141)           50    (8,787)    (7,765)        (809)  (13,921)    (5,347) (11,447) (44,256) (67,378) (10,480)30 یونیو 2014  
القیمة الدفتریة

   206,742      1,880      2,892      1,135         164   18,861      2,285     6,601  110,21856,203     306,503 یونیو 2014
   224,363      4,116      3,392         718         139   19,954        272     8,130  117,38362,856     307,403 یونیو 2013

قاطرات و 
مقطورات

رافعات 
شوكیة 

ومعدات نقل 

معدات بحریة

حاسبات 
الكترونیة 
أجھزة 

أثاث 
وتركیبات 
ومعدات

أعمال 
رأسمالیة قید 

التنفیذ

قاطرات و 
مقطورات

رافعات 
شوكیة 

سیارات

المجموع معدات بحریة

حاسبات 
الكترونیة 

أثاث 
وتركیبات 

أعمال 
رأسمالیة قید 

المجموع

سیارات تحسینات على 
العقارات 
المستأجرة

رافعات 
قنطریة 

باألرصفة

رافعات على 
إطارات 
مطاطیة

تحسینات على 
العقارات 
المستأجرة

رافعات 
قنطریة 

رافعات على 
إطارات 



 
 

 32صفحة           غیر المدققة جدول حول القوائم المالیة الموحدة

 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. (الشركة األم)

 

 قائمة الدخل الشامل
  یونیو 30 للسنة المنتھیة كما في

 
یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014

 ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

 28,216 25,162اإلیرادات 65,391 71,590

(15,354)(14,822)تكالیف التشغیل المباشرة(38,536)(39,920)

(3,326)(3,388)مصروفات تشغیل أخرى(8,800)(8,648)

(5,017)(3,493)مصروفات إداریة وعمومیة(9,073)(11,275)

 171 360إیرادات أخرى 936 444

 4,690 3,819الربح من التشغیل 9,918 12,191

(983)(772)تكالیف التمویل(2,006)(2,556)

 3,707 3,047أرباح الفترة قبل الضرائب7,912 9,635

(523)(363)ضریبة الدخل(944)(1,147)

 3,184 2,684أرباح الفترة 6,968 8,489

إیرادات شاملة أخرى
أدوات ال یمكن إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

   -                   -                إعادة تقییم الممتلكات والمعدات   -                   -                
                -                   -                   -                   -   

أدوات بتم/یمكن إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة
 6                  2تغیر القیمة العادلة لإلستثمارات 5 16               

 355(138)صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدیة(359) 923
939 (354)(136)361 

 361(136)إیرادات شاملة أخرى للفترة بعد خصم الضریبة (354) 939
 3,545 2,548إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة بعد خصم الضرائب 6,615 9,428

 0.018 0.015العائد األساسي للسھم ( لایر عماني / دوالر أمریكي)  0.04 0.05
 



 
 

 33صفحة           جدول حول القوائم المالیة الموحدة

 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. (الشركة األم)

 
 قائمة المركز المالي  

  یونیو 30 كما في
 

یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

األصول
األصول غیر المتداولة

 79,353           73,981         الممتلكات والمعدات 192,350        206,321          
 207                 192               أصول غیر ملموسة 499                539                  
 280                 295               استثمارات متاحة للبیع 767                728                  
 120                 120                استثمارات في الشركة التابعة 312                312                  
 4,000              5,000           ودائع آلجل 13,000          10,400            
          218,300        206,928          79,588           83,960 

األصول المتداولة
 1,538              1,380           المخزون 3,589            3,998              
 13,192           7,161           ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 18,617          34,301            
 17,070           20,439         نقدیة وشبھ النقدیة 53,141          44,382            
            82,681          75,347          28,980           31,800 
 115,760         108,568       مجموع األصول 282,275        300,981          

حقوق المساھمین
 17,984           17,984         رأس المال 46,758          46,758            
 2,949              2,949           عالوة إصدار األسھم 7,667            7,666              
 5,969              5,995           احتیاطي قانوني 15,587          15,518            
(1,905)           (1,569)          عجز التحوط(4,079)          (4,953)             
 80                   95                 فائض إعادة التقییم 247                208                  
 20,786           22,827         أرباح محتجزة 59,350          54,255            
 45,863           48,281         مجموع حقوق المساھمین 125,530        119,452          
االلتزامات                                             

االلتزامات غیر المتداولة
 36,935           22,322         قروض  58,037          96,035            
 7,447              7,069           ضرائب مؤجلة 18,379          19,149            
 1,953              2,063           مكافأة نھایة خدمة الموظفین 5,364            5,080              
 1,051              792               األدوات المالیة المشتقة 2,059            2,733              
          122,996          83,839          32,246           47,387 

االلتزامات المتداولة
 14,268           19,421         ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 50,494          37,104            
 7,388              7,843           قروض 20,392          19,207            
 854                 777               األدوات المالیة المشتقة 2,020            2,221              
            58,532          72,906          28,041           22,510 
 69,897           60,287         مجموع االلتزامات 156,745        181,528          
 115,760         108,568       مجموع حقوق المساھمین وااللتزامات 282,275        300,981          
 0.255              0.268           صافي األصول للسھم الواحد ( لایر عماني/دوالر أمریكي) 0.70               0.66                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 34صفحة           غیر المدققة جدول حول القوائم المالیة الموحدة

 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. (الشركة األم)

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  
  یونیو 30للسنة المنتھیة في 

المنسوبة إلى حقوق مساھمي الشركة األم

رأس المال

عالوة 
إصدار 
األسھم

االحتیاطي 
القانوني

فائض/ 
(عجز) 
التحوط

فائض 
إعادة التقیم

أرباح 
المجموعمحتجزة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

 46,814    22,417   74        (2,260)    5,650    2,949  17,984 1 ینایر 2014
 5,264      5,264       -           -            -           -         -        صافي ربح السنة

 848          -          19         829          -           -         -        إیرادات شاملة أخرى

 6,112      5,264     19         829          -           -         -        إجمالي إیرادات شاملة
(4,496)    (4,496)      -           -            -           -         -        أرباح مدفوعة

   -          (344)         -           -          345         -         -        المحول

 48,430    22,841   93        (1,431)    5,995    2,949  17,984 1 ینایر 2015
 2,684      2,684       -           -            -           -         -        صافي ربح الفترة

(136)         -          2         (138)         -           -         -        إیرادات شاملة أخرى

 2,548      2,684     2         (138)         -           -         -        إجمالي إیرادات شاملة
(2,698)    (2,698)      -           -            -           -         -        أرباح مدفوعة (إیضاح 20)

   -             -            -           -            -           -         -        المحول

 48,281    22,827   95        (1,569)    5,995    2,949  17,984 30 یونیو 2015

المنسوبة إلى حقوق مساھمي الشركة األم

رأس المال

عالوة 
إصدار 
األسھم

االحتیاطي 
القانوني

فائض/ 
(عجز) 
التحوط

فائض 
إعادة التقیم

أرباح 
المجموعمحتجزة

ألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

 121,716  58,283   192      (5,876)    14,691  7,667  46,758 1 ینایر 2014
 13,686    13,686     -           -            -           -         -        صافي ربح السنة

 2,205        -          49         2,155       -           -         -        إیرادات شاملة أخرى

 15,891    13,686   49         2,155       -           -         -        إجمالي إیرادات شاملة
(11,690)  (11,690)    -           -            -           -         -        أرباح مدفوعة

   -          (894)         -           -          897         -         -        المحول

 125,919  59,386   242      (3,721)    15,587  7,667  46,758 1 ینایر 2015
 6,979      6,979       -           -            -           -         -        صافي ربح الفترة

(354)         -          5         (359)         -           -         -        إیرادات شاملة أخرى

 6,626      6,979     5         (359)         -           -         -        إجمالي إیرادات شاملة
(7,015)    (7,015)      -           -            -           -         -        أرباح مدفوعة (إیضاح 20)

   -             -            -           -            -           -         -        المحول

 125,530  59,350   247      (4,079)    15,587  7,667  46,758 30 یونیو 2015
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35صفحة       
 35صفحة 

 المدققةغیر  جدول حول القوائم المالیة الموحدة

 شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. (الشركة األم)
 

 قائمة التدفقات النقدیة 
 یونیو 30في للسنة المنتھیة

 
یونیو 2014یونیو 2015یونیو 2015یونیو 2014

 ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر
أنشطة التشغیل

 3,707               3,047             ربح الفترة قبل الضرائب   7,912              9,635                

تسویات عن:
 4,041               4,051             استھالك ، استبعاد وإطفاء 10,534            10,505              

 338                  137                 مخصص مكافأة نھایة خدمة للموظفین 357                  880                   

(9)                       -                    (ربح) خسارة بیع معدات   -                    (23)                    

(162)                (360)               إیرادات فوائد(936)               (421)                  

 960                  768                 تكالیف التمویل 1,996              2,496                

 8,875               7,643             أرباح التشغیل قبل تغیرات رأس المال العامل 19,863            23,072              

 196                  44                   التغیر في المخزون 114                  510                   

 643                  519                  التغیر في الذمم المدینة 1,349              1,671                

(971)                 1,238             التغیر في الذمم الدائنة 3,229             (2,521)              

(196)                (99)                 مكافأة نھایة خدمة مدفوعة للموظفین(258)               (511)                  

 8,548               9,345             صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل 24,297            22,222              

أنشطة االستثمار
(1,017)            (2,296)            شراء / بیع ممتلكات ومعدات(5,970)            (2,645)              

 15                       -                    حصیلة بیع ممتلكات ومعدات   -                     38                      

 162                  360                 فوائد مقبوضة 936                  421                   

في ودائع ألجل أخرى 36,000            22,001                8,462               13,846           نقص / (زیادة) 

 7,621               11,910           صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 30,966            19,815              

أنشطة التمویل
(3,250)            (11,070)         سداد قروض(28,783)         (8,451)              

(4,496)            (2,698)            أرباح مدفوعة(7,015)            (11,690)            
(960)                (768)               تكالیف التمویل(1,996)            (2,496)              

من أنشطة التمویل(37,794)         (22,636)                                    المستخدم في)  (8,707)            (14,536)         صافي النقد (

 7,462               6,719             صافي التغیر في النقد وما في حكم النقد   17,469            19,401                                     

 9,608               13,720           النقد وما في حكم النقد في 1 ینایر   35,672            24,981              

 17,070             20,439           النقد وما في حكم النقد في 30 یونیو 53,141            44,382                                     
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