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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

201120122013201420152016ميناء صاللة

بيانات العمليات األساسية

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 طاقة الرافعة / 1000 مناولة

3,325 2,569 3,034 3,343 3,634 3,201 الحاويات )'000(

13,037 12,543 10,314 7,944 7,251 6,519 األطنان )'000(

1,501 1,336 1,439 1,651 1,735 1,725 زيارة السفن لمحطة الحاويات

1,527 1,520 1,326 1,321 1,401 1,555 زيارة السفن لمحطة الشحن العام

2,249 2,057 2,137 2,167 2,216 2,109 العاملين

تحليل نسبة العمليات

31.7831.8031.5430.7030.2031.13صافي إنتاجية الرافعات

29.3830.2030.70اإلنتاج الكلي للرافعات

1,478 1,249 1,420 1,543 1,640 1,518 مناولة الحاويات لكل موظف

1,289 996 1,176 1,296 1,409 1,241 الحاويات / متر في الرصيف

25 25 25 25 25 25 الحاويات تحت التشغيل

133,002 102,741 121,349 133,720 145,360 128,036 الحاويات /  الرافعة

67%51%61%67%73%64%نسبة الفائدة / رافعة

األرقام باأللف ريال عماني        البيانات المالية االساسية

54,872 49,508 53,533 58,505 57,540 49,822 االيرادات

20,487 19,474 22,605 27,641 30,337 19,042 اجمالي االرباح

14,963 13,923 14,249 14,808 16,776 12,360 ربح نقدي

5,726 5,182 5,262 5,663 7,083 2,361 صافي الربح / )الخسارة(

17,984 17,984 17,984 17,984 17,984 17,984 رأس المال المساهم

54,025 51,647 48,471 46,855 44,318 39,684 صافي االصول

17,858 26,786 41,235 47,574 52,617 59,438 التزامات الديون االجلة

تحليل النسب المالية

37%39%42%47%53%38%نسبة ارباح التشغيل

10.4%10.5%9.8%9.7%12.3%4.7%هامش صافي الربح

0.080 0.075 0.079 0.082 0.093 0.069 الربح النقدي لكل سهم )ريال عماني(

0.032 0.029 0.029 0.031 0.039 0.013 الربح لكل سهم )ريال عماني(

0.2210.2460.2610.2690.2870.300القيمة الدفترية لكل سهم )ريال عماني(

مؤشر األداء الفعال
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

معالي أحمد بن ناصر المحــــــرزي
رئيــــــــــس مجلـــــــس االدارة

تقرير مجلس اإلدارة

6  التقرير السنوي 2016 7

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 



6  التقرير السنوي 2016 7

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

معالي أحمد بن ناصر المحــــــرزي
رئيــــــــــس مجلـــــــس االدارة

تقرير مجلس اإلدارة

6  التقرير السنوي 2016 7

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 



8  التقرير السنوي 2016 9

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

أعزائي المساهمين :

بالنيابة عن مجلس االدارة يسعدني ان اقدم لعناتيكم تقرير شركتنا السنوي مرفقا بالحسابات المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.

علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة العالميــة التــي يشــوبها الغمــوض فقــد انتهــت الســنة 2016م علــى نحــو ايجابــي حيــث اظهــرت كل مــن محطــة 
الحاويــات ومحطــة البضائــع العامــة نمــوا بخــاف الســنوات الماضيــة. لقــد حققــت الشــركة ســنة مثمــرة فــي العديــد مــن النواحــي الملموســة للعمليــات 

مــن ضمنهــا االنتاجيــة والســامة وهــذا مايظهــر االداء المطــرد للشــركة.

اداء الشركة :

فــي هــذه الســنة قامــت محطــة الحاويــات بمناولــة 3.325 مليــون حاويــة نمطيــة مقارنــة مــع 2.569 مليــون حاويــة نمطيــة فــي 2015م وهــذا يشــكل 
نمــوا قــدره 29% مــن حيــث عــدد الحاويــات النمطيــة. وبفضــل مســتويات الخدمــة المتطــورة والزيــادة فــي االنتاجيــة فقــد تمكنــت الشــركة مــن االحتفــاظ 
بزبائنهــا الرئيســيين ، وفــي نفــس الوقــت فقــد ازدادت حصــة احــد الزبائــن الرئيســيين مــن حيــث االعمــال بنســبة 49% مقارنــة مــع 2015م. ان الزبائــن 
الجــدد يجــدون مبتغاهــم فــي مينــاء صالــة وبشــكل متنامــي وهــذا هــو الشــيء الــذي نبنــي عليــه اســتراتيجيتنا مــن اجــل نمــو الشــركة خــال الســنوات 

القادمة.

قامــت محطــة البضائــع العامــة فــي المينــاء بمناولــة 13.037 مليــون طــن خــال 2016م وهــذا يشــكل نمــوا قــدره 4% مقارنــة مــع 2015م. والزالــت 
محطــة البضائــع العامــة تواصــل نموهــا رغــم كونــه بطيئــا مقارنــة مــع الســنوات الســابقة وهــذا عائــد الــى ازديــاد التوجــه نحــو البضائــع المجمعــة.

تتمثــل االولويــة القصــوى للشــركة فــي ضمــان ســامة موظفيهــا والمتعاقديــن والزبائــن ولتحقيــق هــذه الغايــة واصلــت الشــركة اســتثمارها فــي التقنيــات 
الحديثــة والبنيــة التحتيــة لتقليــل المخاطــر ،كمــا دأبــت الشــركة علــى التركيــز علــى التحســين والتطويــر مــن خــال المبــادرات العديــدة الهادفــة الــى 

الحفــاظ علــى العمليــات فــي المحطــة عنــد المســتويات العالميــة. 

الجانب المالي : 

وصلــت االيــرادات المجمعــة الــى 54.872 مليــون لاير عمانــي مســجلة زيــادة قدرهــا %11 مقارنــة بالســنة الماضيــة. وقــد ســاهم ارتفــاع االحجــام فــي 
زيــادة االربــاح الصافيــة لهــذه الســنة الــى 5.726 مليــون لاير عمانــي) مقارنــة ب 5.182 مليــون فــي 2015م( علــى الرغــم مــن ارتفــاع التكلفــة الناجــم 
عــن رفــع الدعــم عــن المحروقــات مــن قبــل حكومــة الســلطنة، وزيــادة رواتــب العامليــن، وتكاليــف االصــاح والصيانــة للمعــدات المتقادمــة فــي العمــر. 

لقــد تــم التعامــل مــع هــذه الزيــادات مــن خــال اســتمرار الشــركة بتنفيــذ مبادراتهــا لتخفيــض التكاليــف االجماليــة وتقليــل كلفــة التمويــل.

خــال 2016م ، وزعــت الشــركة ارباحــاً صافيــة بنســبة %20 وذلــك عــن 2015م ، واذا اخذنــا بعيــن االعتبــار خطــط االنفــاق المقترحــة والمقــدرة 
ب 17 مليــون لاير لتلبيــة االحتياجــات المرتبطــة بــادارة دورة حيــاة المعــدات وتحســينها، اضافــة الــى الظــروف الطارئــة فــي االســواق وتاثيرهــا علــى 
التجــارة العالميــة فــان مجلــس االدارة يســره ان يوصــي بتوزيــع اربــاح بقيمــة20%  علــى الحصــص المدفوعــة مــن رأســمال الشــركة ، وهــذا يســاوي 

20 بيســة للســهم الواحــد وهــذا يعــادل مبلغــا اجماليــا قــدره 3.597مليــون لاير.

توزيعات االرباح خالل السنوات الخمس الماضية   :

م2015 2014م 2013م 2012م 2011م

%20 %15 %25 %25 %15 %توزيعات االرباح  

5973, 2,698 4,495 4,495 2,697
 المبالغ النقدية

 المدفوعة )بالريال
(العماني

تطوير الموارد البشرية :

يســهم العاملــون لدينــا فــي نجــاح الشــركة والجــل بقــاء الشــركة فــي المنافســة فانهــا البــد ان تحافــظ علــى موقعهــا المتقــدم فــي القطــاع مــن خــال تثقيــف 
وتوعيــة الموظفيــن باالجــراءات والتقنيــات وافضــل الممارســات والزالــت الشــركة تســتثمر فــي التدريــب والتطويــر للعامليــن لديهــا مــع التركيــز علــى 

تعزيــز التعميــن وزيــادة المهــارات والخبــرات المحليــة.

المسؤوليات االجتماعية للشركة :

يؤمــن مينــاء صالــة وبقــوة فــي برنامــج خدمــة المجتمــع الــذي يتفــق مــع اساســيات االســتدامة والعمــل التطوعــي ويعتبــر احــدى االســس التــي تقــوم 
عليهــا شــركتنا ، اســتثمرت الشــركة 72.000 لاير فــي مبــادرات خدمــة المجتمــع خــال 2016م للمســاهمة فــي المنطقــة التــي نعمــل فيهــا فــي محافظــة 

ظفــار اضافــة الــى شــرائح المجتمــع التــي هــي بحاجــة الــى الدعــم.

 ان المصلحــة العامــة للمنطقــة التــي نعمــل فيهــا اضافــة الــى دعــم شــرائح المجتمــع التــي هــي بحاجــة الــى الدعــم هــي الخطــوط العريضــة التــي يســير 
وفقهــا برنامــج الخدمــة المجتمعيــة.

النظرة المستقبلية :

شــهدت ســنة 2016م معــدالت شــحن منخفضــة علــى نحــو غيــر مســبوق وكذلــك الحــال بالنســبة للربحيــة المنخفضــة للشــركات الناقلــة ، كمــا شــهدت 
ايضــا عمليــات اندمــاج واســتحواذ  وتحالفــات غيــر مســبوقة بيــن الشــركات الناقلــة ، ان االعمــال المســتقبلية العــادة الشــحن ستشــهد امــا خســائر او 

ارباحــا كبيــرة بســبب ان قــرارات الشــراء فــي تلــك التحالفــات ســتؤدي الــى احجــام اكبــر.

خــال الســنة الحاليــة فــان مــن المتوقــع ان تواصــل خطــوط الشــحن ضغطهــا المتزايــد علــى المورديــن وخصوصــا المحطــات مــن اجــل الحصــول 
علــى اســعار اقــل وانتاجيــة تشــغيلية اعلــى مــن اجــل تقليــص النفقــات ، ان التطــورات الجاريــة فــي المحطــات الجديــدة فــي المنطقــة تؤكــد ان القــدرة 

االســتيعابية المتاحــة ســوف تفــوق الــى حــد بعيــد النمــو والطلــب وســوف تــؤدي الــى ضغــوط كبيــرة لدفــع االســعار والرســوم الــى االدنــى.

الزالــت نظرتنــا المســتقبلية فــي مينــاء صالــة متفائلــة لكــن بحــذر الن الزبائــن الحالييــن يســتفيدون مــن االداء التشــغيلي العالــي واالتفاقيــات طويلــة 
المــدى ،ان زيــادة البضائــع تبقــى هــي االولويــة الرئيســية مــن اجــل االبقــاء علــى الشــركات الحاليــة وجــذب شــركات جديــدة الــى المينــاء ، امــا مــن ناحيــة 
البضائــع العامــة فــان االعــان الــذي صــدر عــن الهيئــة العامــة للتعديــن بخصــوص تحديــد الحــد االدنــى لرســوم الصــادرات مــن المتوقــع ان يكــون لــه 

االثــر االيجابــي علــى كل مــن االحجــام وكذلــك قــدرة المينــاء علــى تمريــر زيــادات التكاليــف االضافيــة فــي المســتقبل.

الخاتمة:

بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة وجميــع المســاهمين فــي الشــركة فاننــي اســجل هنــا بالــغ تقديــري وامتنانــي لصاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد 
المعظــم حفظــه هللا ورعــاه علــى رؤيتــه وقيادتــه االســتراتيجية ودعمــه الامحــدود الــذي مــن دونــه لــم نكــن لنســتطيع ان نصــل الــى مصافــي المراتــب 

العالميــة.

كما اود ان اشكر جميع زبائننا والمستثمرين والدائنين واعضاء الحكومة الموقرة الذين نعمل معهم بشكل يومي.

واخيــراً وليــس آخــراً اســجل امتنانــي لاســهامات القيمــة التــي يبذلهــا الموظفــون فــي تحقيــق ماانجزنــاه فــي 2016م ، فلــم يكــن ذلــك ممكنــاً لــوال عملهــم 
الــدؤوب وتعاونهــم المســتمر وتفانيهــم فــي العمــل.

بالنيابة عن مجلس االدارة
احــمد بن ناصر المحــــــرزي
رئيــــــــــس مجلـــــــس االدارة
شركة صاللة لخدمات الموانيء 
16فبراير2017 م
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

أعزائي المساهمين :

بالنيابة عن مجلس االدارة يسعدني ان اقدم لعناتيكم تقرير شركتنا السنوي مرفقا بالحسابات المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.

علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة العالميــة التــي يشــوبها الغمــوض فقــد انتهــت الســنة 2016م علــى نحــو ايجابــي حيــث اظهــرت كل مــن محطــة 
الحاويــات ومحطــة البضائــع العامــة نمــوا بخــاف الســنوات الماضيــة. لقــد حققــت الشــركة ســنة مثمــرة فــي العديــد مــن النواحــي الملموســة للعمليــات 

مــن ضمنهــا االنتاجيــة والســامة وهــذا مايظهــر االداء المطــرد للشــركة.

اداء الشركة :

فــي هــذه الســنة قامــت محطــة الحاويــات بمناولــة 3.325 مليــون حاويــة نمطيــة مقارنــة مــع 2.569 مليــون حاويــة نمطيــة فــي 2015م وهــذا يشــكل 
نمــوا قــدره 29% مــن حيــث عــدد الحاويــات النمطيــة. وبفضــل مســتويات الخدمــة المتطــورة والزيــادة فــي االنتاجيــة فقــد تمكنــت الشــركة مــن االحتفــاظ 
بزبائنهــا الرئيســيين ، وفــي نفــس الوقــت فقــد ازدادت حصــة احــد الزبائــن الرئيســيين مــن حيــث االعمــال بنســبة 49% مقارنــة مــع 2015م. ان الزبائــن 
الجــدد يجــدون مبتغاهــم فــي مينــاء صالــة وبشــكل متنامــي وهــذا هــو الشــيء الــذي نبنــي عليــه اســتراتيجيتنا مــن اجــل نمــو الشــركة خــال الســنوات 

القادمة.

قامــت محطــة البضائــع العامــة فــي المينــاء بمناولــة 13.037 مليــون طــن خــال 2016م وهــذا يشــكل نمــوا قــدره 4% مقارنــة مــع 2015م. والزالــت 
محطــة البضائــع العامــة تواصــل نموهــا رغــم كونــه بطيئــا مقارنــة مــع الســنوات الســابقة وهــذا عائــد الــى ازديــاد التوجــه نحــو البضائــع المجمعــة.

تتمثــل االولويــة القصــوى للشــركة فــي ضمــان ســامة موظفيهــا والمتعاقديــن والزبائــن ولتحقيــق هــذه الغايــة واصلــت الشــركة اســتثمارها فــي التقنيــات 
الحديثــة والبنيــة التحتيــة لتقليــل المخاطــر ،كمــا دأبــت الشــركة علــى التركيــز علــى التحســين والتطويــر مــن خــال المبــادرات العديــدة الهادفــة الــى 

الحفــاظ علــى العمليــات فــي المحطــة عنــد المســتويات العالميــة. 

الجانب المالي : 

وصلــت االيــرادات المجمعــة الــى 54.872 مليــون لاير عمانــي مســجلة زيــادة قدرهــا %11 مقارنــة بالســنة الماضيــة. وقــد ســاهم ارتفــاع االحجــام فــي 
زيــادة االربــاح الصافيــة لهــذه الســنة الــى 5.726 مليــون لاير عمانــي) مقارنــة ب 5.182 مليــون فــي 2015م( علــى الرغــم مــن ارتفــاع التكلفــة الناجــم 
عــن رفــع الدعــم عــن المحروقــات مــن قبــل حكومــة الســلطنة، وزيــادة رواتــب العامليــن، وتكاليــف االصــاح والصيانــة للمعــدات المتقادمــة فــي العمــر. 

لقــد تــم التعامــل مــع هــذه الزيــادات مــن خــال اســتمرار الشــركة بتنفيــذ مبادراتهــا لتخفيــض التكاليــف االجماليــة وتقليــل كلفــة التمويــل.

خــال 2016م ، وزعــت الشــركة ارباحــاً صافيــة بنســبة %20 وذلــك عــن 2015م ، واذا اخذنــا بعيــن االعتبــار خطــط االنفــاق المقترحــة والمقــدرة 
ب 17 مليــون لاير لتلبيــة االحتياجــات المرتبطــة بــادارة دورة حيــاة المعــدات وتحســينها، اضافــة الــى الظــروف الطارئــة فــي االســواق وتاثيرهــا علــى 
التجــارة العالميــة فــان مجلــس االدارة يســره ان يوصــي بتوزيــع اربــاح بقيمــة20%  علــى الحصــص المدفوعــة مــن رأســمال الشــركة ، وهــذا يســاوي 

20 بيســة للســهم الواحــد وهــذا يعــادل مبلغــا اجماليــا قــدره 3.597مليــون لاير.

توزيعات االرباح خالل السنوات الخمس الماضية   :

م2015 2014م 2013م 2012م 2011م

%20 %15 %25 %25 %15 %توزيعات االرباح  

5973, 2,698 4,495 4,495 2,697
 المبالغ النقدية

 المدفوعة )بالريال
(العماني

تطوير الموارد البشرية :

يســهم العاملــون لدينــا فــي نجــاح الشــركة والجــل بقــاء الشــركة فــي المنافســة فانهــا البــد ان تحافــظ علــى موقعهــا المتقــدم فــي القطــاع مــن خــال تثقيــف 
وتوعيــة الموظفيــن باالجــراءات والتقنيــات وافضــل الممارســات والزالــت الشــركة تســتثمر فــي التدريــب والتطويــر للعامليــن لديهــا مــع التركيــز علــى 

تعزيــز التعميــن وزيــادة المهــارات والخبــرات المحليــة.

المسؤوليات االجتماعية للشركة :

يؤمــن مينــاء صالــة وبقــوة فــي برنامــج خدمــة المجتمــع الــذي يتفــق مــع اساســيات االســتدامة والعمــل التطوعــي ويعتبــر احــدى االســس التــي تقــوم 
عليهــا شــركتنا ، اســتثمرت الشــركة 72.000 لاير فــي مبــادرات خدمــة المجتمــع خــال 2016م للمســاهمة فــي المنطقــة التــي نعمــل فيهــا فــي محافظــة 

ظفــار اضافــة الــى شــرائح المجتمــع التــي هــي بحاجــة الــى الدعــم.

 ان المصلحــة العامــة للمنطقــة التــي نعمــل فيهــا اضافــة الــى دعــم شــرائح المجتمــع التــي هــي بحاجــة الــى الدعــم هــي الخطــوط العريضــة التــي يســير 
وفقهــا برنامــج الخدمــة المجتمعيــة.

النظرة المستقبلية :

شــهدت ســنة 2016م معــدالت شــحن منخفضــة علــى نحــو غيــر مســبوق وكذلــك الحــال بالنســبة للربحيــة المنخفضــة للشــركات الناقلــة ، كمــا شــهدت 
ايضــا عمليــات اندمــاج واســتحواذ  وتحالفــات غيــر مســبوقة بيــن الشــركات الناقلــة ، ان االعمــال المســتقبلية العــادة الشــحن ستشــهد امــا خســائر او 

ارباحــا كبيــرة بســبب ان قــرارات الشــراء فــي تلــك التحالفــات ســتؤدي الــى احجــام اكبــر.

خــال الســنة الحاليــة فــان مــن المتوقــع ان تواصــل خطــوط الشــحن ضغطهــا المتزايــد علــى المورديــن وخصوصــا المحطــات مــن اجــل الحصــول 
علــى اســعار اقــل وانتاجيــة تشــغيلية اعلــى مــن اجــل تقليــص النفقــات ، ان التطــورات الجاريــة فــي المحطــات الجديــدة فــي المنطقــة تؤكــد ان القــدرة 

االســتيعابية المتاحــة ســوف تفــوق الــى حــد بعيــد النمــو والطلــب وســوف تــؤدي الــى ضغــوط كبيــرة لدفــع االســعار والرســوم الــى االدنــى.

الزالــت نظرتنــا المســتقبلية فــي مينــاء صالــة متفائلــة لكــن بحــذر الن الزبائــن الحالييــن يســتفيدون مــن االداء التشــغيلي العالــي واالتفاقيــات طويلــة 
المــدى ،ان زيــادة البضائــع تبقــى هــي االولويــة الرئيســية مــن اجــل االبقــاء علــى الشــركات الحاليــة وجــذب شــركات جديــدة الــى المينــاء ، امــا مــن ناحيــة 
البضائــع العامــة فــان االعــان الــذي صــدر عــن الهيئــة العامــة للتعديــن بخصــوص تحديــد الحــد االدنــى لرســوم الصــادرات مــن المتوقــع ان يكــون لــه 

االثــر االيجابــي علــى كل مــن االحجــام وكذلــك قــدرة المينــاء علــى تمريــر زيــادات التكاليــف االضافيــة فــي المســتقبل.

الخاتمة:

بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة وجميــع المســاهمين فــي الشــركة فاننــي اســجل هنــا بالــغ تقديــري وامتنانــي لصاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد 
المعظــم حفظــه هللا ورعــاه علــى رؤيتــه وقيادتــه االســتراتيجية ودعمــه الامحــدود الــذي مــن دونــه لــم نكــن لنســتطيع ان نصــل الــى مصافــي المراتــب 

العالميــة.

كما اود ان اشكر جميع زبائننا والمستثمرين والدائنين واعضاء الحكومة الموقرة الذين نعمل معهم بشكل يومي.

واخيــراً وليــس آخــراً اســجل امتنانــي لاســهامات القيمــة التــي يبذلهــا الموظفــون فــي تحقيــق ماانجزنــاه فــي 2016م ، فلــم يكــن ذلــك ممكنــاً لــوال عملهــم 
الــدؤوب وتعاونهــم المســتمر وتفانيهــم فــي العمــل.

بالنيابة عن مجلس االدارة
احــمد بن ناصر المحــــــرزي
رئيــــــــــس مجلـــــــس االدارة

شركة صاللة لخدمات الموانيء 
16فبراير2017 م
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

نشاط الشركة :

يعد ميناء صالة والذي يقع في سلطنة عمان احد اكبر الموانىء متعددة االغراض في الشرق االوسط .

خــال 2016م تعاملــت شــركة صالــة لخدمــات الموانــيء مــع 3.33 مليــون حاويــة نمطيــة فــي محطــة الحاويــات و 13.04 مليــون طــن 
فــي محطــة البضائــع العامــة ، ويعــد المينــاء هــو االول فــي المنطقــة فــي مجــال المســافنة )اعــادة الشــحن( ويطمــح الن يكــون االختيــار 
االول للعمــاء فــي الســلطنة ، وبســبب تحــول االقتصــاد الوطنــي عــن االعتمــاد علــى صــادرات النفــط فــان المينــاء ســيلعب دورا بــارزا 

فــي دعــم التجــارة العالميــة فــي المنطقــة .

انشــىء هــذا المينــاء وهــو مــن الطــراز العالمــي : بنــاء علــى اتفاقيــة امتيــاز امدهــا 30 عامــا موقعــة مــع الحكومــة العمانيــة ، تتولــى ادارة 
المينــاء شــركة APM Terminals  وهــي شــركة رائــدة فــي تطويــر الموانــىء ومشــغل عالمــي لمحطــات الحاويــات ممثلــة بشــبكة عالميــة 
مــن 72 محطــة ولديهــا خدمــات تشــغيلية بريــة فــي 69 دولــة ، كمــا انهــا توظــف اكثــر مــن 20.600 موظفــا متخصصــا وتعــد الشــركة 
واحــدة مــن المشــغلين العالمييــن الرائديــن فــي مجــال الموانــيء والمحطــات وتخــدم جميــع خطــوط الشــحن الرئيســية بناتــج اجمالــي قــدره 

36 مليــون حاويــة نمطيــة فــي 2015م .

وخــال مســاعيه الراميــة الــى ان يكــون المينــاء االول فــي الســلطنة فــان مينــاء صالــة ملتــزم بتطويــر وانمــاء الموظفيــن العامليــن لديــه 
ويشــمل هــذا توظيــف وتدريــب المواطنيــن العمانييــن ، كمــا ان المينــاء يدعــم الشــركات المحليــة مــن خــال عمليــات شــراء الكثيــر مــن 
المســتلزمات التــي يقــوم بهــا مــن الشــركات الوطنيــة كلمــا امكــن ذاك كمــا انــه يلعــب دورا بــارزا فــي تطويــر المجتمــع المحلــي والمناطــق 

والــدول التــي يعمــل فيهــا . 

هيكلية وتطوير صناعة الحاويات :

واجــه ســوق شــحن الحاويــات ظروفــا صعبــة خــال الســنوات الماضيــة بســبب تباطــؤ التجــارة العالميــة مــاادى الــى صعوبــة فــي جســر 
الفجــوة الحاصلــة بيــن العــرض والطلــب وقــد ادى ذلــك الــى تشــكيل العديــد مــن التحالفــات بيــن بعــض خطــوط الشــحن العالميــة الكبــرى 

واوجــد تحديــات امــام محطــة الحاويــات . 

والجــل اســتقطاب اكبــر قــدر ممكــن مــن اعمــال اعــادة الشــحن فازالــت المحطــة محافظــة علــى ميزتهــا التنافســية مــن خــال التزامهــا 
بكفــاءة تعاملهــا مــع الســفن .

 ان االســتثمار المتواصــل فــي محطــة الحاويــات ومنــه علــى ســبيل المثــال اســتخدام النظــم الحديثــة فــي الحفــاظ علــى ســامة الســفن خــال 
ــا  موســم الخريــف ســوف يدعــم تركيــز المينــاء علــى االنتاجيــة وقــد حافــظ علــى مركــزه بيــن اهــم الموانــىء المنتجــة فــي منطقــة اورب

والشــرق االوســط وافريقيــا محققــا ارقامــا قياســية بعــدد النقــات فــي االشــهر الحاليــة .

خــال الســنة المنصرمــة نجــح المينــاء فــي اســتقطاب احجــام حاويــات اعلــى بنســبة 29% مقارنــة بالســنة التــي ســبقتها وقــد تعاملــت محطــة 
الحاويــات مــع 3.33 مليــون حاويــة نمطيــة .

كمــا ان المينــاء يتطلــع باهتمــام الــى االســواق الناشــئة فــي ســعيه لتحقيــق اهدافــه فــي النمــو والتوســع ورغــم التباطــؤ الحاصــل فــي االقتصــاد 
ــة  ــر ديناميكي ــا وغيرهــا اصبحــت اكث ــة والشــرق االوســط واســيا القصــوى وافريقي ــارة الهندي ــاك اســواقا فــي شــبه الق ــي اال ان هن الصين

وبــدات تمثــل فرصــا حقيقــة للمينــاء .

كما ان الميناء يترقب باستمرار نمو وتوسع االعمال في منطقة صالة الحرة وهو ملتزم كذلك بتوفير الخدمات للشركات هناك. 

مراجعة العمليات :

ان استمرار الجهود الرامية الى زيادة الكفاءة ساعد الميناء في تسجيل ارقام قياسية جديدة على مستوى االنتاجية .

محطة البضائع العامة:

ــادة  ــا قــدره 13.04 مليــون طــن فــي 2016م وهــو مايشــكل زي الزالــت محطــة البضائــع العامــة تواصــل نموهــا وســجلت ناتجــا اجمالي
قدرهــا %4 عــن  2015م وهــو نمــو ابطــأ نســبيا مقارنــة بذلــك الــذي تحقــق فــي الســنوات الســابقة ، لقــد حققــت المحطــة هــذه النتائــج بفضــل 
الكفــاءة فــي ادارة جميــع االرصفــة ومــن ضمنهــا تلــك الجديــدة التــي ســاهمت الحكومــة الموقــرة بتوفيرهــا فــي الربــع االخيــر مــن 2015م.

لقــد شــكل تصديــر الحجــر الجيــري والجبــس المســتخرجين محليــا المحــرك االكبــر للنمــو فــي اعمــال المحطــة والتــزال هاتــان المادتــان همــا 
الســلعتان االكبــر فــي المحطــة تليهمــا مــادة الميثانــول والوقــود والمــواد المعبــاة وخصوصــا االســمنت ، وتعــد النظــرة المســتقبلية للمحطــة 

نظــرة ايجابيــة حيــث انهــا تجتــذب شــركات جديــدة وتعمــل مــع زبائنهــا الحالييــن لزيــادة اعمالهــم ســنة بعــد اخــرى .

السالمة :

تعــد ســامة العامليــن والــزوار والمتعهديــن والمركبــات والســفن فــي مينــاء صالــة مــن اهــم اولويــات المينــاء وســجل معــدل تكــرار ضيــاع 
الوقــت بســبب االصابــة فــي 2016م رقمــا افضــل مــن الســنة الســابقة ويعــود الفضــل فــي ذلــك الــى التطويــر الحاصــل فــي اجــراءات التبليــغ 
عــن الحــوادث ، ومــن المتوقــع ان هــذا المعــدل ســوف ينخفــض اكثــر بفضــل االجــراءات المتخــذة فــي جميــع ارجــاء المينــاء ، كمــا تهــدف 

الشــركة كذلــك الــى االســتثمار فــي التقنيــة والبنيــة التحتيــة للتقليــل مــن ضيــاع الوقــت بســبب االصابــات .     

الموارد البشرية والتدريب والصالح العام :

مع انتهاء 2016م فقد بلغ مجموع القوة العاملة في الشركة 2.249 وبلغت نسبة توطين العمالة الماهرة 69%.
والزال المينــاء ملتزمــا بتطويــر المهــارات الرئيســية لــدى جميــع العامليــن لديــه مــن خــال التدريــب فــي موقــع العمــل والتدريــب علــى يــد 

خبرائــه . 

اعادة تقييم العملة :

ان سياســة الحكومــة الموقــرة بربــط الــلاير العمانــي بالــدوالر االمريكــي هــو امــر مــن المتوقــع ان يبقــى علــى حالــه خــال الســنوات القليلــة 
القادمــة علــى اقــل تقديــر ، وفــي حالــة حــدوث أيــة تغييــرات  فــي هــذه السياســة ســتكون لــه تبعــات علــى االوضــاع الماليــة للشــركة ، ان 

الشــركة تؤخــذ فــي االعتبــار اتخــاذ كل وســائل الحيطــة والحــذر وكل التدابيــر الممكنــة الحتــواء ايــة مخاطــر اذا لــزم االمــر .

المراجعة المالية :

بلغ صافي االرباح مجتمعة لسنة 2016م مبلغ 5.73 مليون لاير عماني .

ســجلت المدخــوالت قبــل خصــم الضرائــب والفوائــد واالســتهاك مبلــغ 16.2 مليــون لاير عمانــي محققــة هامشــا قــدره %29.4 مقارنــة مــع مثيلــه لســنة 
2015م ورغــم النمــو الحاصــل فــي االيــرادات بنســبة 11% فقــد ازدادت التكاليــف بنســبة 14% وهــذا ادى الــى انخفــاض فــي هامــش المدخــوالت قبــل 

خصــم الضرائــب والفوائــد واالســتهاك رغــم حــرص الشــركة علــى االبقــاء علــى التكاليــف تحــت الســيطرة .

محطة البضائع العامة

محطة الحاويات
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فــي محطــة البضائــع العامــة ، ويعــد المينــاء هــو االول فــي المنطقــة فــي مجــال المســافنة )اعــادة الشــحن( ويطمــح الن يكــون االختيــار 
االول للعمــاء فــي الســلطنة ، وبســبب تحــول االقتصــاد الوطنــي عــن االعتمــاد علــى صــادرات النفــط فــان المينــاء ســيلعب دورا بــارزا 

فــي دعــم التجــارة العالميــة فــي المنطقــة .

انشــىء هــذا المينــاء وهــو مــن الطــراز العالمــي : بنــاء علــى اتفاقيــة امتيــاز امدهــا 30 عامــا موقعــة مــع الحكومــة العمانيــة ، تتولــى ادارة 
المينــاء شــركة APM Terminals  وهــي شــركة رائــدة فــي تطويــر الموانــىء ومشــغل عالمــي لمحطــات الحاويــات ممثلــة بشــبكة عالميــة 
مــن 72 محطــة ولديهــا خدمــات تشــغيلية بريــة فــي 69 دولــة ، كمــا انهــا توظــف اكثــر مــن 20.600 موظفــا متخصصــا وتعــد الشــركة 
واحــدة مــن المشــغلين العالمييــن الرائديــن فــي مجــال الموانــيء والمحطــات وتخــدم جميــع خطــوط الشــحن الرئيســية بناتــج اجمالــي قــدره 

36 مليــون حاويــة نمطيــة فــي 2015م .

وخــال مســاعيه الراميــة الــى ان يكــون المينــاء االول فــي الســلطنة فــان مينــاء صالــة ملتــزم بتطويــر وانمــاء الموظفيــن العامليــن لديــه 
ويشــمل هــذا توظيــف وتدريــب المواطنيــن العمانييــن ، كمــا ان المينــاء يدعــم الشــركات المحليــة مــن خــال عمليــات شــراء الكثيــر مــن 
المســتلزمات التــي يقــوم بهــا مــن الشــركات الوطنيــة كلمــا امكــن ذاك كمــا انــه يلعــب دورا بــارزا فــي تطويــر المجتمــع المحلــي والمناطــق 

والــدول التــي يعمــل فيهــا . 

هيكلية وتطوير صناعة الحاويات :

واجــه ســوق شــحن الحاويــات ظروفــا صعبــة خــال الســنوات الماضيــة بســبب تباطــؤ التجــارة العالميــة مــاادى الــى صعوبــة فــي جســر 
الفجــوة الحاصلــة بيــن العــرض والطلــب وقــد ادى ذلــك الــى تشــكيل العديــد مــن التحالفــات بيــن بعــض خطــوط الشــحن العالميــة الكبــرى 

واوجــد تحديــات امــام محطــة الحاويــات . 

والجــل اســتقطاب اكبــر قــدر ممكــن مــن اعمــال اعــادة الشــحن فازالــت المحطــة محافظــة علــى ميزتهــا التنافســية مــن خــال التزامهــا 
بكفــاءة تعاملهــا مــع الســفن .

 ان االســتثمار المتواصــل فــي محطــة الحاويــات ومنــه علــى ســبيل المثــال اســتخدام النظــم الحديثــة فــي الحفــاظ علــى ســامة الســفن خــال 
ــا  موســم الخريــف ســوف يدعــم تركيــز المينــاء علــى االنتاجيــة وقــد حافــظ علــى مركــزه بيــن اهــم الموانــىء المنتجــة فــي منطقــة اورب

والشــرق االوســط وافريقيــا محققــا ارقامــا قياســية بعــدد النقــات فــي االشــهر الحاليــة .

خــال الســنة المنصرمــة نجــح المينــاء فــي اســتقطاب احجــام حاويــات اعلــى بنســبة 29% مقارنــة بالســنة التــي ســبقتها وقــد تعاملــت محطــة 
الحاويــات مــع 3.33 مليــون حاويــة نمطيــة .

كمــا ان المينــاء يتطلــع باهتمــام الــى االســواق الناشــئة فــي ســعيه لتحقيــق اهدافــه فــي النمــو والتوســع ورغــم التباطــؤ الحاصــل فــي االقتصــاد 
ــة  ــر ديناميكي ــا وغيرهــا اصبحــت اكث ــة والشــرق االوســط واســيا القصــوى وافريقي ــارة الهندي ــاك اســواقا فــي شــبه الق ــي اال ان هن الصين

وبــدات تمثــل فرصــا حقيقــة للمينــاء .

كما ان الميناء يترقب باستمرار نمو وتوسع االعمال في منطقة صالة الحرة وهو ملتزم كذلك بتوفير الخدمات للشركات هناك. 

مراجعة العمليات :

ان استمرار الجهود الرامية الى زيادة الكفاءة ساعد الميناء في تسجيل ارقام قياسية جديدة على مستوى االنتاجية .

محطة البضائع العامة:

ــادة  ــا قــدره 13.04 مليــون طــن فــي 2016م وهــو مايشــكل زي الزالــت محطــة البضائــع العامــة تواصــل نموهــا وســجلت ناتجــا اجمالي
قدرهــا %4 عــن  2015م وهــو نمــو ابطــأ نســبيا مقارنــة بذلــك الــذي تحقــق فــي الســنوات الســابقة ، لقــد حققــت المحطــة هــذه النتائــج بفضــل 
الكفــاءة فــي ادارة جميــع االرصفــة ومــن ضمنهــا تلــك الجديــدة التــي ســاهمت الحكومــة الموقــرة بتوفيرهــا فــي الربــع االخيــر مــن 2015م.

لقــد شــكل تصديــر الحجــر الجيــري والجبــس المســتخرجين محليــا المحــرك االكبــر للنمــو فــي اعمــال المحطــة والتــزال هاتــان المادتــان همــا 
الســلعتان االكبــر فــي المحطــة تليهمــا مــادة الميثانــول والوقــود والمــواد المعبــاة وخصوصــا االســمنت ، وتعــد النظــرة المســتقبلية للمحطــة 

نظــرة ايجابيــة حيــث انهــا تجتــذب شــركات جديــدة وتعمــل مــع زبائنهــا الحالييــن لزيــادة اعمالهــم ســنة بعــد اخــرى .

السالمة :

تعــد ســامة العامليــن والــزوار والمتعهديــن والمركبــات والســفن فــي مينــاء صالــة مــن اهــم اولويــات المينــاء وســجل معــدل تكــرار ضيــاع 
الوقــت بســبب االصابــة فــي 2016م رقمــا افضــل مــن الســنة الســابقة ويعــود الفضــل فــي ذلــك الــى التطويــر الحاصــل فــي اجــراءات التبليــغ 
عــن الحــوادث ، ومــن المتوقــع ان هــذا المعــدل ســوف ينخفــض اكثــر بفضــل االجــراءات المتخــذة فــي جميــع ارجــاء المينــاء ، كمــا تهــدف 

الشــركة كذلــك الــى االســتثمار فــي التقنيــة والبنيــة التحتيــة للتقليــل مــن ضيــاع الوقــت بســبب االصابــات .     

الموارد البشرية والتدريب والصالح العام :

مع انتهاء 2016م فقد بلغ مجموع القوة العاملة في الشركة 2.249 وبلغت نسبة توطين العمالة الماهرة 69%.
والزال المينــاء ملتزمــا بتطويــر المهــارات الرئيســية لــدى جميــع العامليــن لديــه مــن خــال التدريــب فــي موقــع العمــل والتدريــب علــى يــد 

خبرائــه . 

اعادة تقييم العملة :

ان سياســة الحكومــة الموقــرة بربــط الــلاير العمانــي بالــدوالر االمريكــي هــو امــر مــن المتوقــع ان يبقــى علــى حالــه خــال الســنوات القليلــة 
القادمــة علــى اقــل تقديــر ، وفــي حالــة حــدوث أيــة تغييــرات  فــي هــذه السياســة ســتكون لــه تبعــات علــى االوضــاع الماليــة للشــركة ، ان 

الشــركة تؤخــذ فــي االعتبــار اتخــاذ كل وســائل الحيطــة والحــذر وكل التدابيــر الممكنــة الحتــواء ايــة مخاطــر اذا لــزم االمــر .

المراجعة المالية :

بلغ صافي االرباح مجتمعة لسنة 2016م مبلغ 5.73 مليون لاير عماني .

ســجلت المدخــوالت قبــل خصــم الضرائــب والفوائــد واالســتهاك مبلــغ 16.2 مليــون لاير عمانــي محققــة هامشــا قــدره %29.4 مقارنــة مــع مثيلــه لســنة 
2015م ورغــم النمــو الحاصــل فــي االيــرادات بنســبة 11% فقــد ازدادت التكاليــف بنســبة 14% وهــذا ادى الــى انخفــاض فــي هامــش المدخــوالت قبــل 

خصــم الضرائــب والفوائــد واالســتهاك رغــم حــرص الشــركة علــى االبقــاء علــى التكاليــف تحــت الســيطرة .

محطة البضائع العامة

محطة الحاويات
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بلــغ صافــي االيــرادات الــى تاريخنــا هــذا 54.87 مليــون لاير عمانــي مقارنــة ب 49.51 مليــون لاير عمانــي فــي 2015م ، لقــد ســجلت االحجــام فــي 
محطــة الحاويــات ارتفاعــا بمقــدار 29% فــي حيــن ســجلت محطــة البضائــع العامــة نمــوا معتــدال قــدره 4% مقارنــة بذلــك الــذي تحقــق فــي ســنة 2015م.

ــة وتكاليــف االصــاح والصيانــة وتكاليــف الطاقــة والتكاليــف البحريــة ونظــم التشــغيل  تشــتمل التكاليــف التشــغيلية المباشــرة علــى كلفــة القــوة العامل
ــة ب 2015م بســبب  ــدار 12% مقارن ــة بمق ــوة العامل ــة للق ــة االجمالي ــة مــع 2015م ، ارتفعــت الكلف ــد ازدادت هــذه بنســبة 14% مقارن واالتصــال وق
الزيــادة الحاصلــة فــي عــدد العامليــن وارتفــاع التكاليــف الناجمــة عــن دعــم االحجــام العاليــة والزيــادة الحاصلــة فــي التضخــم المرتبــط بالمرتبــات الثابتــة 

والحوافــز والزيــادات المســتحقة .

كانــت نســبة التهالــك الناجمــة عــن التشــغيل فــي 2016م اعلــى بنســبة %4 مــن مثيلتهــا لعــام 2015م اخذيــن باالعتبــار االضافــات التــي حصلــت علــى 
االصــول خــال هــذه الســنة .

ــر التكاليــف   ــادم عمــر المعــدات رغــم اجــراءات توفي ــى تق ــد ال ــى بنســبة 20% مقارنــة ب 2015م وذلــك عائ ــة اعل كانــت تكاليــف التصليــح والصيان
ــة .  التابعــة لبرنامــج الصيانــة القائــم علــى الحال

ارتفع استهاك الوقود والطاقة بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من 2015م بسبب رفع الدعم الحكومي وارتفاع االحجام .

امــا تكاليــف االمتيــاز والتــي تتضمــن تكاليــف ايجــار االرض والجبايــات الثابتــة والمتغيــرة فقــد ازدادت بنســبة 13% وهــذا مــرده اساســا الــى تغيــر 
رســوم االمتيــاز فــي محطــة البضائــع العامــة ، امــا فيمــا يتعلــق  برســوم االدارة فقــد كانــت متوافقــة مــع التغيــر الحاصــل فــي االيــرادات واالحجــام .

كانــت التكاليــف العامــة واالداريــة اعلــى بنســبة 24% مقارنــة بــــــ 2015م وهــذا يعــود اساســا الــى التكاليــف المرتفعــة للنظــم واالتصــاالت وتكاليــف 
الطباعــة والقرطاســية واالجــراءات المتخــذة مــع الموجــودات المتقادمــة والديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا . 

انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 25% خال 2015م بسبب الميزان الدائن القائم المنخفض .
ان العوامــل اعــاه اضافــة الــى دخــل الفائــدة االعلــى ادى الــى ارتفــاع االربــاح الصافيــة بعــد اســتقطاع الضريبــة الــى 5.72 مليــون لاير مقارنــة مــع 

5.18 مليــون لاير عمانــي خــال 2015م. 

النظرة المستقبلية :

شــهدت ســنة 2016م معــدالت شــحن منخفضــة بشــكل غيــر مســبوق وكذلــك الحــال بالنســبة للربحيــة المنخفضــة للشــركات الناقلــة ، كمــا شــهدت ايضــا 
عمليــات اندمــاج واســتحواذ  وتحالفــات غيــر مســبوقة بيــن الشــركات الناقلــة ، ان االعمــال المســتقبلية العــادة الشــحن ستشــهد امــا خســائر او ارباحــا 

كبيــرة بســبب ان قــرارات الشــراء فــي تلــك التحالفــات ســتؤدي الــى احجــام اكبــر .
خــال الســنة الحاليــة مــن المتوقــع ان تواصــل خطــوط الشــحن ضغطهــا المتزايــد علــى المورديــن وخصوصــا المحطــات مــن اجــل الحصــول علــى 
ــدرة  ــد ان الق ــة تؤك ــي المنطق ــدة ف ــات الجدي ــي المحط ــة ف ــورات الجاري ــات ، ان التط ــص النفق ــل تقلي ــن اج ــى م ــغيلية اعل ــة تش ــل وانتاجي ــعار اق اس

ــى . ــى االدن ــع االســعار والرســوم ال ــرة لدف ــى ضغــوط كبي ــؤدي ال ــب وســوف ت ــد النمــو والطل ــى حــد بعي ــوق ال االســتيعابية المتاحــة ســوف تف
الزالــت نظرتنــا المســتقبلية فــي مينــاء صالــة متفائلــة لكــن بحــذر الن الزبائــن الحالييــن يســتفيدون مــن االداء التشــغيلي العالــي واالتفاقيــات طويلــة 

المــدى .
 ان زيــادة البضائــع تبقــى هــي االولويــة الرئيســية مــن اجــل االبقــاء علــى الشــركات الحاليــة وجــذب شــركات جديــدة الــى المينــاء ، امــا مــن ناحيــة 
البضائــع العامــة فــان االعــان الــذي صــدر عــن الهيئــة العامــة للتعديــن بخصــوص تحديــد الحــد االدنــى لرســوم الصــادرات مــن المتوقــع ان يكــون لــه 

االثــر االيجابــي علــى كل مــن االحجــام وكذلــك قــدرة المينــاء علــى تمريــر زيــادات التكاليــف االضافيــة فــي المســتقبل .
وضــع المينــاء خططــا لنفقــات راس المــال تهــدف الــى االســتثمار فــي آالت الرســو واســتبدال البعــض مــن قاطــرات المحطــات اضافــة الــى غيرهــا 
مــن االصــول التــي شــارفت علــى نهايــة عمرهــا االفتراضــي ، عــاوة علــى تحديــث برامــج التشــغيل االلكترونيــة الــى N4 ، وغيرهــا مــن المجــاالت 

االخــرى لرفــع الكفــاءة .
يتقــدم المينــاء بالشــكر العميــق للعامليــن فــي الشــركة والزبائــن والمورديــن والحكومــة الموقــرة علــى دعمهــا الامحــدود خــال 2016م ، وكلنــا امــل 

وطمــوح للعمــل ســويا مــن اجــل تطــور مينــاء صالــة خــال الســنة القادمــة .

ديـــفــــيــــد جـــــلــيــدهــل
المديـــــر التـــنـــــــــفــيـذي
16 فبراير 2017م
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بلــغ صافــي االيــرادات الــى تاريخنــا هــذا 54.87 مليــون لاير عمانــي مقارنــة ب 49.51 مليــون لاير عمانــي فــي 2015م ، لقــد ســجلت االحجــام فــي 
محطــة الحاويــات ارتفاعــا بمقــدار 29% فــي حيــن ســجلت محطــة البضائــع العامــة نمــوا معتــدال قــدره 4% مقارنــة بذلــك الــذي تحقــق فــي ســنة 2015م.

ــة وتكاليــف االصــاح والصيانــة وتكاليــف الطاقــة والتكاليــف البحريــة ونظــم التشــغيل  تشــتمل التكاليــف التشــغيلية المباشــرة علــى كلفــة القــوة العامل
ــة ب 2015م بســبب  ــدار 12% مقارن ــة بمق ــوة العامل ــة للق ــة االجمالي ــة مــع 2015م ، ارتفعــت الكلف ــد ازدادت هــذه بنســبة 14% مقارن واالتصــال وق
الزيــادة الحاصلــة فــي عــدد العامليــن وارتفــاع التكاليــف الناجمــة عــن دعــم االحجــام العاليــة والزيــادة الحاصلــة فــي التضخــم المرتبــط بالمرتبــات الثابتــة 

والحوافــز والزيــادات المســتحقة .

كانــت نســبة التهالــك الناجمــة عــن التشــغيل فــي 2016م اعلــى بنســبة %4 مــن مثيلتهــا لعــام 2015م اخذيــن باالعتبــار االضافــات التــي حصلــت علــى 
االصــول خــال هــذه الســنة .

ــر التكاليــف   ــادم عمــر المعــدات رغــم اجــراءات توفي ــى تق ــد ال ــى بنســبة 20% مقارنــة ب 2015م وذلــك عائ ــة اعل كانــت تكاليــف التصليــح والصيان
ــة .  التابعــة لبرنامــج الصيانــة القائــم علــى الحال

ارتفع استهاك الوقود والطاقة بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من 2015م بسبب رفع الدعم الحكومي وارتفاع االحجام .

امــا تكاليــف االمتيــاز والتــي تتضمــن تكاليــف ايجــار االرض والجبايــات الثابتــة والمتغيــرة فقــد ازدادت بنســبة 13% وهــذا مــرده اساســا الــى تغيــر 
رســوم االمتيــاز فــي محطــة البضائــع العامــة ، امــا فيمــا يتعلــق  برســوم االدارة فقــد كانــت متوافقــة مــع التغيــر الحاصــل فــي االيــرادات واالحجــام .

كانــت التكاليــف العامــة واالداريــة اعلــى بنســبة 24% مقارنــة بــــــ 2015م وهــذا يعــود اساســا الــى التكاليــف المرتفعــة للنظــم واالتصــاالت وتكاليــف 
الطباعــة والقرطاســية واالجــراءات المتخــذة مــع الموجــودات المتقادمــة والديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا . 

انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 25% خال 2015م بسبب الميزان الدائن القائم المنخفض .
ان العوامــل اعــاه اضافــة الــى دخــل الفائــدة االعلــى ادى الــى ارتفــاع االربــاح الصافيــة بعــد اســتقطاع الضريبــة الــى 5.72 مليــون لاير مقارنــة مــع 

5.18 مليــون لاير عمانــي خــال 2015م. 

النظرة المستقبلية :

شــهدت ســنة 2016م معــدالت شــحن منخفضــة بشــكل غيــر مســبوق وكذلــك الحــال بالنســبة للربحيــة المنخفضــة للشــركات الناقلــة ، كمــا شــهدت ايضــا 
عمليــات اندمــاج واســتحواذ  وتحالفــات غيــر مســبوقة بيــن الشــركات الناقلــة ، ان االعمــال المســتقبلية العــادة الشــحن ستشــهد امــا خســائر او ارباحــا 

كبيــرة بســبب ان قــرارات الشــراء فــي تلــك التحالفــات ســتؤدي الــى احجــام اكبــر .
خــال الســنة الحاليــة مــن المتوقــع ان تواصــل خطــوط الشــحن ضغطهــا المتزايــد علــى المورديــن وخصوصــا المحطــات مــن اجــل الحصــول علــى 
ــدرة  ــد ان الق ــة تؤك ــي المنطق ــدة ف ــات الجدي ــي المحط ــة ف ــورات الجاري ــات ، ان التط ــص النفق ــل تقلي ــن اج ــى م ــغيلية اعل ــة تش ــل وانتاجي ــعار اق اس

ــى . ــى االدن ــع االســعار والرســوم ال ــرة لدف ــى ضغــوط كبي ــؤدي ال ــب وســوف ت ــد النمــو والطل ــى حــد بعي ــوق ال االســتيعابية المتاحــة ســوف تف
الزالــت نظرتنــا المســتقبلية فــي مينــاء صالــة متفائلــة لكــن بحــذر الن الزبائــن الحالييــن يســتفيدون مــن االداء التشــغيلي العالــي واالتفاقيــات طويلــة 

المــدى .
 ان زيــادة البضائــع تبقــى هــي االولويــة الرئيســية مــن اجــل االبقــاء علــى الشــركات الحاليــة وجــذب شــركات جديــدة الــى المينــاء ، امــا مــن ناحيــة 
البضائــع العامــة فــان االعــان الــذي صــدر عــن الهيئــة العامــة للتعديــن بخصــوص تحديــد الحــد االدنــى لرســوم الصــادرات مــن المتوقــع ان يكــون لــه 

االثــر االيجابــي علــى كل مــن االحجــام وكذلــك قــدرة المينــاء علــى تمريــر زيــادات التكاليــف االضافيــة فــي المســتقبل .
وضــع المينــاء خططــا لنفقــات راس المــال تهــدف الــى االســتثمار فــي آالت الرســو واســتبدال البعــض مــن قاطــرات المحطــات اضافــة الــى غيرهــا 
مــن االصــول التــي شــارفت علــى نهايــة عمرهــا االفتراضــي ، عــاوة علــى تحديــث برامــج التشــغيل االلكترونيــة الــى N4 ، وغيرهــا مــن المجــاالت 

االخــرى لرفــع الكفــاءة .
يتقــدم المينــاء بالشــكر العميــق للعامليــن فــي الشــركة والزبائــن والمورديــن والحكومــة الموقــرة علــى دعمهــا الامحــدود خــال 2016م ، وكلنــا امــل 

وطمــوح للعمــل ســويا مــن اجــل تطــور مينــاء صالــة خــال الســنة القادمــة .

ديـــفــــيــــد جـــــلــيــدهــل
المديـــــر التـــنـــــــــفــيـذي
16 فبراير 2017م
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الحوكمة  المؤسسية في شركة صاللة لخدمات الموانىء:

تهــدف الفلســفة المؤسســية للشــركة الــى زيــادة اربــاح المســاهمين وحمايــة مصالــح االطــراف االخــرى ذات العاقــة ، وتصبــو الشــركة 
الــى تحقيــق هــذا االمــر مــن خــال االفصــاح المائــم عــن كل الحقائــق الماديــة الملموســة وانجازاتهــا والشــفافية والمســاءلة والمســاواة فــي 

جميــع نواحــي عملياتهــا. 

كمــا ان الشــركة علــى يقيــن بانــه مــن الضــروري ان تكــون لهــا سياســات واضحــة تكــون حاضــرة فــي عمليــة ادارة الشــركة ابتــداء مــن 
مجلــس االدارة نــزوال، وان تكــون قــادرة علــى تمثيــل مصالــح المســاهمين وخدمتهــا علــى اكمــل وجــه ، وان الشــركة ملتزمــة باالمتثــال 

مــع الخطــوط العريضــة التــي وضعتهــا هيئــة ســوق المــال فيمــا يخــص الحوكمــة المؤسســية وعمليــات االفصــاح .

مجلس االدارة :

يتالــف مجلــس االدارة مــن ســتة اعضــاء وهــو مســؤول عــن ادارة اعمــال الشــركة ، وقــد تــم تعريــف ادوار ووظائــف ومســؤوليات المجلــس 
بشــكل واضــح ، باالضافــة الــى دوره االساســي فــي مراقبــة اداء الشــركة فــان وظائــف المجلــس تتضمــن:

· الموافقة على رؤية ومهمة واهداف الشركة .	
· وضع الخطط االستراتيجية للشركة والموافقة عليها .	
· مراجعة الخطط المالية وموازنة الشركة والموافقة عليها .	
· مراقبة اداء الشركة .	
· االمتثال للقوانين واالنظمة .	
· تعيين المدير التنفيذي و كبار المسؤولين التنفيذيين .	

يتألف مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر2016م من االفاضل اآلتية اسماؤهم:

الفئةاالسم

غير تنفيذي، غير مستقل، معينمعالي/ أحمد بن ناصر المحرزي

غير تنفيذي، غير مستقل، معينالفاضل/ علي بن محمد رضا

غير تنفيذي، غير مستقل، منتخبالفاضل/ جون مايكل كريغ * 

غير تنفيذي، غير مستقل، منتخبالفاضل/ تيمن ميستر**

غير تنفيذي،  مستقل، منتخب الشيخ/ بريك بن مسلم العمري

غير تنفيذي، مستقل، منتخبالعميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي

ــام  ــن خت ــس لحي ــل المجل ــن قب ــغ م ــكل كري ــه الفاضــل جــون ماي ــدال عن ــن ب ــي  23 اغســطس 2016 وعي ــز ف ــوت جوريت * اســتقال الفاضــل هارتم
ــام  ــاع الع االجتم

السنوي الاحق المقرر في 27 مارس 2017م.

** استقال الفاضل تيمن مستر من المجلس وتعتبر االستقالة نافذة ابتداء من 31 ديسمبر 2016م .

 
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة :

معالــي أحمــد بــن ناصــر المحــرزي، رئيــس مجلــس ادارة شــركة صالــة لخدمــات الموانــئ، تســلم مهــام رئاســة المجلــس فــي الرابــع مــن أغســطس 
2013م ، باالضافــة الــى ان معاليــه وزيــرا للســياحة فــي الســلطنة ، وســابقاً تبــّوأ عــدة مناصــب منهــا رئيــس قســم أوروبــا الشــرقية بالدائــرة األوروبيــة 
بــوزارة الخارجيــة و شــغل أيضــاً منصــب ســفير الســلطنة المعتمــد بجمهوريــة الجزائــر، وســفيراً غيــر مقيــم فــي كا  مــن : غانــا، الغابــون، بوركينافاســو 

والنيجــر  وســفيراً معتمــداً فــي كا مــن : قيرغيزيــا  ، جمهوريــة فرنســا، وســفيراً غيــر مقيــم بالبرتغــال .

الفاضــل علــي محمــد رضــا انضــم الــى مجلــس إدارة الشــركة فــي عــام 2010م ،  يعمــل حاليــا مستشــارا لإلســتثمارات الحكوميــة بمكتــب وكيــل وزارة 
الماليــة ،  حاصــل علــى درجــة  الماجســتير فــي المحاســبة والتنميــة الماليــة مــن جامعــة برمنغهــام، ويمتلــك خبــرة عمليــة تزيــد عــن 31 عامــا وقــد تقلــد 

العديــد مــن المناصــب العليــا فــي الحكومــة ، كمــا أنــه يتولــى عضويــة مجالــس إدارة شــركات فــي قطــاع التصنيــع والخدمــات المصرفيــة .

الفاضــل جــون مايــكل كريــغ هــو حاليــا نائــب الرئيــس ومديــر العمليــات الدوليــة فــي شــركة APM للمحطــات فــي الهــاي، هولنــدا ، يحمــل درجــة 
البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة برينســتون وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي ادارة االعمــال مــن كليــة مايســون للتجــارة واالعمــال فــي 

جامعــة ويليــام ومــاري ، وهــو مــن كبــار المســؤولين علــى المســتوى الدولــي ولديــه خبــرة تزيــد عــن 20 ســنة فــي القيــادة فــي مجــال الصناعــة البحريــة 
ــاءة فــي مجــال  ــز بالكف ــد( ويتمي )تشــغيل محطــات ونقــل ماحــي وادارة المبيعــات والحســابات وخدمــة الزبائــن والنقــل البــري وادارة سلســلة التوري
القيــادة ولديــه تاريــخ مــن النجــاح فــي ادارة الوحــدات الكبــرى ضمــن الشــركات والمؤسســات العالميــة وقــد اظهــر مقــدرة علــى تدريــب االفــراد والعمــل 

فــي بيئــات معقــدة ومتعــددة الثقافــات . 

الشــيخ بريــك بــن مســلم العمــري، تســلم مهــام عملــه عضــواً فــي مجلــس اإلدارة منــذ مــارس 2013م ، حيــث نــال شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال 
ولديــه خبــرة إداريــة تزيــد عــن 20 ســنة  و قــد حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة، كمــا لديــه شــهادة دبلــوم مــن أكاديميــة لويــد البحريــة ، 
وباإلضافــة الــى خبرتــه العمليــة والمهنيــة بمينــاء صالــة التــي تزيــد عــن 10 ســنوات، لديــه خبــرة واســعة فــي التجــارة واألعمــال والممارســات الدوليــة، 

وحاليــاً يعمــل فــي قطــاع الخدمــات الماليــة . 

العميــد ســلطان بــن ســيف بــن ســعود األخزمــي، تســلم مهــام عملــه عضــواً فــي مجلــس اإلدارة منــذ مــارس 2013م. ويعمــل حاليــاً  بمكتــب األميــن العــام 
فــي وزارة الدفــاع ، حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، وقــد ســبق لــه وشــغل مناصــب عليــا فــي دوائــر الماليــة واإلدارة والمــوارد 

البشــرية فــي ســاح الجــو الســلطاني .

نبذة عن إدارة الشركة :

الفاضــل ديفيــد جليدهيــل هــو المديــر التنفيــذي للشــركة منــذ 1 ابريــل 2014م ، امضــى خمســا وثاثيــن ســنة فــي مجــال الموانــيء وقــد عمــل فــي 
معظــم موانــيء بريطانيــا الكبــرى مثــل دوفــر و لنــدن وهارويــك وفيلكســتو. وقــد تقلــد مناصــب اداريــة رفيعــة لشــركات فــي المانيــا وهولنــدا وبلجيــكا 
ــوراه  ــاء فيلكســتو ، يحمــل شــهادة الدكت ــي مين ــا ف ــرا تنفيذي ــي مجــال المحطــات كان اخرهــا مدي ــرة واســعة ف ــع بخب ولوكســيمبورغ والبرتغــال ، يتمت
الفخريــة مــن جامعــة ايســت انجليــا وجامعــة ايســيكس ، لديــه القــدرة علــى ادارة العاقــات مــع طيــف واســع مــن المســاهمين: مثــل خطــوط الشــحن 
العالميــة والمالكيــن مــن العيــار الثقيــل والمؤسســات والســلطات والنقابــات. كمــا انــه قائــد محطــات محنــك ينتهــج الموازنــة بيــن االســتراتيجية والتطبيــق 
، يتميــز بالقــدرة علــى التبحــر فــي التفاصيــل عنــد الحاجــة والقــدرة الفائقــة علــى التواصــل والتعامــل الــودي مــع النــاس وهــو اداري متميــز للعاقــات 

مــع المســاهمين مــن جميــع المســتويات داخليــا وخارجيــا.

الفاضــل أحمــد بــن علــي عكعــاك : نائــب الرئيــس التنفيــذي لمينــاء صالــة ، إلتحــق بالمينــاء منــذ ينايــر عــام 2000م، وتقلــد مناصــب رئيســية شــملت 
المديــر التنفيــذي لشــؤون المؤسســات ومديــر عــام المــوارد البشــرية  يمتلــك معلومــات واســعة وخبــرة تنفيذيــة فــي جميــع مجــاالت اإلدارة، مــن ضمنهــا 
ــة  ــدة ودرج ــات المتح ــن الوالي ــي االقتصــاد م ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــا ، حاصــل عل ــا ووطني ــي محلي ــر التنظيم ــتراتيجي والتطوي ــط االس التخطي

الماجســتير فــي إدارة المــوارد البشــرية .

الفاضــل ســي أس فنكيتســواران، إلتحــق بمنصبــه المديــر المالــي للشــركة فــي 15ســبتمبر 2013م. خريــج كليــة التجــارة بجامعــة كيــرال، وزميــل معهــد 
المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد، وعضــو مشــارك فــي معهــد ســكرتاريا الشــركات بالهنــد ايضــاً ، لديــه خبــرة تزيــد عــن 30 ســنة فــي إدارة الشــؤون 
الماليــة للشــركات الصناعيــة والموانــئ ، كان ومــا زال يعمــل لــدى شــركة أي بــي أم لمحطــات الحاويــات منــذ 20 ســنة، حيــث شــغل مناصــب منهــا 
رئيــس اإلدارة الماليــة بمينــاء غوجــارات بيبافــاف، والمراقــب المالــي فــي شــركة ميريديــان لخدمــات الموانــئ وفــي تيمــا، غانــا،  والمديــر المالــي العــام 

لمحطــة حاويــات غيتــواي، فــي مومبــاي بالهنــد. 

ــة، انضــم  ــذ 1/نوفمبــر/2014م ، يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة الدولي ــر التجــاري االول للشــركة من الفاضــل جيســي دامســكي هــو المدي
الــى مجموعــة APMM فــي 2010م وجــاء الــى APMT وهــو يتمتــع بخلفيــة فــي مجــال توريــد الشــحنات ، عمــل ايضــا فــي المجــال  اللوجســتي 

ــات الرافعــات ــدات والمشــاريع وعملي للتعاق
الثقيلــة ، كمــا عمــل ســابقا مــع شــركة دوريــان دريــك فــي الواليــات المتحــدة كمديــر للمشــاريع وعمــل مــع اجيليتــي للدفــاع والخدمــات الحكوميــة والــى 

وقــت قريــب عمــل مديــرا للبرامــج واالعمــال فــي مجموعــة االيــاف فــي االردن.

الفاضــل جوزيــف شــوفيلد: انضــم الــى المينــاء بصفــة الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي محطــة الحاويــات بتاريــخ 1 ينايــر 2016م ، يتمتــع بخبــرة 20 
ــاءة العمليــات الوطنيــة وتطويــر النظــم  ســنة فــي صناعــة الموانــىء فــي جميــع نواحــي عمليــات المحطــات بضمنهــا تطويــر تخطيــط الموانــىء وكف

الوطنيــة ، كان اخــر منصــب تقلــده هــو المديــر العــام االقليمــي للعمليــات وكان مســؤوال عــن العمليــات فــي 15 مينــاء ومحطــة فــي 12 دولــــــــة 
تشمل افريقيا الغربية والخليج العربي وسريانكا وكان مقر عمله هو مكتب أي بي ام تيرمينال في افريقيا والشرق االوسط في دبي .

الفاضــل أحمــد ابــن ســهيل بــن علــي قطــن : مديــر تنفيــذي العمليــات فــي محطــة البضائــع العامــة ، تــم تعينــه فــي المنصــب الحالــي منــذ 1 ينايــر 2016م 
، عمــل مديــرا للتوظيــف لمــدة ســنتين، وفــي عــام2005م تقلــد منصــب مديــر اول المــوارد البشــرية ، تقلــد عــدة مناصــب اداريــة عليــا وهــي مديــرا عامــا 
للمــوارد البشــرية ومديــر عــام محطــة البضائــع العامــة ، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة لورتــون، المملكــة المتحــدة. 

لديــه خبــرة تتجــاوز 27 ســنة فــي القطــاع العــام، حيــث عمــل مديــرا للدراســات الميدانيــة، ومديــر التنســيق .

الفاضــل علــي كشــوب : مديــر عــام المــوارد البشــرية ، عمــل مــع المينــاء منــذ 2003م ، يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي ادارة وعمليــات الموانــيء 
مــن االكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا بمرتبــة الشــرف. يتمتــع بخبــرة واســعة فــي عمليــات الموانــيء واالمــور التجاريــة والتدريــب ولديــه معرفــة 

فــي مجــال عملــه .

الفاضــل محمــد المعشــني : المديــر العــام لشــؤون الشــركة فــي مينــاء صالــة ، يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي ســامة االعمــال مــن جامعــة ســنترال 
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

الحوكمة  المؤسسية في شركة صاللة لخدمات الموانىء:

تهــدف الفلســفة المؤسســية للشــركة الــى زيــادة اربــاح المســاهمين وحمايــة مصالــح االطــراف االخــرى ذات العاقــة ، وتصبــو الشــركة 
الــى تحقيــق هــذا االمــر مــن خــال االفصــاح المائــم عــن كل الحقائــق الماديــة الملموســة وانجازاتهــا والشــفافية والمســاءلة والمســاواة فــي 

جميــع نواحــي عملياتهــا. 

كمــا ان الشــركة علــى يقيــن بانــه مــن الضــروري ان تكــون لهــا سياســات واضحــة تكــون حاضــرة فــي عمليــة ادارة الشــركة ابتــداء مــن 
مجلــس االدارة نــزوال، وان تكــون قــادرة علــى تمثيــل مصالــح المســاهمين وخدمتهــا علــى اكمــل وجــه ، وان الشــركة ملتزمــة باالمتثــال 

مــع الخطــوط العريضــة التــي وضعتهــا هيئــة ســوق المــال فيمــا يخــص الحوكمــة المؤسســية وعمليــات االفصــاح .

مجلس االدارة :

يتالــف مجلــس االدارة مــن ســتة اعضــاء وهــو مســؤول عــن ادارة اعمــال الشــركة ، وقــد تــم تعريــف ادوار ووظائــف ومســؤوليات المجلــس 
بشــكل واضــح ، باالضافــة الــى دوره االساســي فــي مراقبــة اداء الشــركة فــان وظائــف المجلــس تتضمــن:

· الموافقة على رؤية ومهمة واهداف الشركة .	
· وضع الخطط االستراتيجية للشركة والموافقة عليها .	
· مراجعة الخطط المالية وموازنة الشركة والموافقة عليها .	
· مراقبة اداء الشركة .	
· االمتثال للقوانين واالنظمة .	
· تعيين المدير التنفيذي و كبار المسؤولين التنفيذيين .	

يتألف مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر2016م من االفاضل اآلتية اسماؤهم:

الفئةاالسم

غير تنفيذي، غير مستقل، معينمعالي/ أحمد بن ناصر المحرزي

غير تنفيذي، غير مستقل، معينالفاضل/ علي بن محمد رضا

غير تنفيذي، غير مستقل، منتخبالفاضل/ جون مايكل كريغ * 

غير تنفيذي، غير مستقل، منتخبالفاضل/ تيمن ميستر**

غير تنفيذي،  مستقل، منتخب الشيخ/ بريك بن مسلم العمري

غير تنفيذي، مستقل، منتخبالعميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي

ــام  ــن خت ــس لحي ــل المجل ــن قب ــغ م ــكل كري ــه الفاضــل جــون ماي ــدال عن ــن ب ــي  23 اغســطس 2016 وعي ــز ف ــوت جوريت * اســتقال الفاضــل هارتم
ــام  ــاع الع االجتم

السنوي الاحق المقرر في 27 مارس 2017م.

** استقال الفاضل تيمن مستر من المجلس وتعتبر االستقالة نافذة ابتداء من 31 ديسمبر 2016م .

 
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة :

معالــي أحمــد بــن ناصــر المحــرزي، رئيــس مجلــس ادارة شــركة صالــة لخدمــات الموانــئ، تســلم مهــام رئاســة المجلــس فــي الرابــع مــن أغســطس 
2013م ، باالضافــة الــى ان معاليــه وزيــرا للســياحة فــي الســلطنة ، وســابقاً تبــّوأ عــدة مناصــب منهــا رئيــس قســم أوروبــا الشــرقية بالدائــرة األوروبيــة 
بــوزارة الخارجيــة و شــغل أيضــاً منصــب ســفير الســلطنة المعتمــد بجمهوريــة الجزائــر، وســفيراً غيــر مقيــم فــي كا  مــن : غانــا، الغابــون، بوركينافاســو 

والنيجــر  وســفيراً معتمــداً فــي كا مــن : قيرغيزيــا  ، جمهوريــة فرنســا، وســفيراً غيــر مقيــم بالبرتغــال .

الفاضــل علــي محمــد رضــا انضــم الــى مجلــس إدارة الشــركة فــي عــام 2010م ،  يعمــل حاليــا مستشــارا لإلســتثمارات الحكوميــة بمكتــب وكيــل وزارة 
الماليــة ،  حاصــل علــى درجــة  الماجســتير فــي المحاســبة والتنميــة الماليــة مــن جامعــة برمنغهــام، ويمتلــك خبــرة عمليــة تزيــد عــن 31 عامــا وقــد تقلــد 

العديــد مــن المناصــب العليــا فــي الحكومــة ، كمــا أنــه يتولــى عضويــة مجالــس إدارة شــركات فــي قطــاع التصنيــع والخدمــات المصرفيــة .

الفاضــل جــون مايــكل كريــغ هــو حاليــا نائــب الرئيــس ومديــر العمليــات الدوليــة فــي شــركة APM للمحطــات فــي الهــاي، هولنــدا ، يحمــل درجــة 
البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة برينســتون وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي ادارة االعمــال مــن كليــة مايســون للتجــارة واالعمــال فــي 

جامعــة ويليــام ومــاري ، وهــو مــن كبــار المســؤولين علــى المســتوى الدولــي ولديــه خبــرة تزيــد عــن 20 ســنة فــي القيــادة فــي مجــال الصناعــة البحريــة 
ــاءة فــي مجــال  ــز بالكف ــد( ويتمي )تشــغيل محطــات ونقــل ماحــي وادارة المبيعــات والحســابات وخدمــة الزبائــن والنقــل البــري وادارة سلســلة التوري
القيــادة ولديــه تاريــخ مــن النجــاح فــي ادارة الوحــدات الكبــرى ضمــن الشــركات والمؤسســات العالميــة وقــد اظهــر مقــدرة علــى تدريــب االفــراد والعمــل 

فــي بيئــات معقــدة ومتعــددة الثقافــات . 

الشــيخ بريــك بــن مســلم العمــري، تســلم مهــام عملــه عضــواً فــي مجلــس اإلدارة منــذ مــارس 2013م ، حيــث نــال شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال 
ولديــه خبــرة إداريــة تزيــد عــن 20 ســنة  و قــد حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة، كمــا لديــه شــهادة دبلــوم مــن أكاديميــة لويــد البحريــة ، 
وباإلضافــة الــى خبرتــه العمليــة والمهنيــة بمينــاء صالــة التــي تزيــد عــن 10 ســنوات، لديــه خبــرة واســعة فــي التجــارة واألعمــال والممارســات الدوليــة، 

وحاليــاً يعمــل فــي قطــاع الخدمــات الماليــة . 

العميــد ســلطان بــن ســيف بــن ســعود األخزمــي، تســلم مهــام عملــه عضــواً فــي مجلــس اإلدارة منــذ مــارس 2013م. ويعمــل حاليــاً  بمكتــب األميــن العــام 
فــي وزارة الدفــاع ، حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، وقــد ســبق لــه وشــغل مناصــب عليــا فــي دوائــر الماليــة واإلدارة والمــوارد 

البشــرية فــي ســاح الجــو الســلطاني .

نبذة عن إدارة الشركة :

الفاضــل ديفيــد جليدهيــل هــو المديــر التنفيــذي للشــركة منــذ 1 ابريــل 2014م ، امضــى خمســا وثاثيــن ســنة فــي مجــال الموانــيء وقــد عمــل فــي 
معظــم موانــيء بريطانيــا الكبــرى مثــل دوفــر و لنــدن وهارويــك وفيلكســتو. وقــد تقلــد مناصــب اداريــة رفيعــة لشــركات فــي المانيــا وهولنــدا وبلجيــكا 
ــوراه  ــاء فيلكســتو ، يحمــل شــهادة الدكت ــي مين ــا ف ــرا تنفيذي ــي مجــال المحطــات كان اخرهــا مدي ــرة واســعة ف ــع بخب ولوكســيمبورغ والبرتغــال ، يتمت
الفخريــة مــن جامعــة ايســت انجليــا وجامعــة ايســيكس ، لديــه القــدرة علــى ادارة العاقــات مــع طيــف واســع مــن المســاهمين: مثــل خطــوط الشــحن 
العالميــة والمالكيــن مــن العيــار الثقيــل والمؤسســات والســلطات والنقابــات. كمــا انــه قائــد محطــات محنــك ينتهــج الموازنــة بيــن االســتراتيجية والتطبيــق 
، يتميــز بالقــدرة علــى التبحــر فــي التفاصيــل عنــد الحاجــة والقــدرة الفائقــة علــى التواصــل والتعامــل الــودي مــع النــاس وهــو اداري متميــز للعاقــات 

مــع المســاهمين مــن جميــع المســتويات داخليــا وخارجيــا.

الفاضــل أحمــد بــن علــي عكعــاك : نائــب الرئيــس التنفيــذي لمينــاء صالــة ، إلتحــق بالمينــاء منــذ ينايــر عــام 2000م، وتقلــد مناصــب رئيســية شــملت 
المديــر التنفيــذي لشــؤون المؤسســات ومديــر عــام المــوارد البشــرية  يمتلــك معلومــات واســعة وخبــرة تنفيذيــة فــي جميــع مجــاالت اإلدارة، مــن ضمنهــا 
ــة  ــدة ودرج ــات المتح ــن الوالي ــي االقتصــاد م ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــا ، حاصــل عل ــا ووطني ــي محلي ــر التنظيم ــتراتيجي والتطوي ــط االس التخطي

الماجســتير فــي إدارة المــوارد البشــرية .

الفاضــل ســي أس فنكيتســواران، إلتحــق بمنصبــه المديــر المالــي للشــركة فــي 15ســبتمبر 2013م. خريــج كليــة التجــارة بجامعــة كيــرال، وزميــل معهــد 
المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد، وعضــو مشــارك فــي معهــد ســكرتاريا الشــركات بالهنــد ايضــاً ، لديــه خبــرة تزيــد عــن 30 ســنة فــي إدارة الشــؤون 
الماليــة للشــركات الصناعيــة والموانــئ ، كان ومــا زال يعمــل لــدى شــركة أي بــي أم لمحطــات الحاويــات منــذ 20 ســنة، حيــث شــغل مناصــب منهــا 
رئيــس اإلدارة الماليــة بمينــاء غوجــارات بيبافــاف، والمراقــب المالــي فــي شــركة ميريديــان لخدمــات الموانــئ وفــي تيمــا، غانــا،  والمديــر المالــي العــام 

لمحطــة حاويــات غيتــواي، فــي مومبــاي بالهنــد. 

ــة، انضــم  ــذ 1/نوفمبــر/2014م ، يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة الدولي ــر التجــاري االول للشــركة من الفاضــل جيســي دامســكي هــو المدي
الــى مجموعــة APMM فــي 2010م وجــاء الــى APMT وهــو يتمتــع بخلفيــة فــي مجــال توريــد الشــحنات ، عمــل ايضــا فــي المجــال  اللوجســتي 

ــات الرافعــات ــدات والمشــاريع وعملي للتعاق
الثقيلــة ، كمــا عمــل ســابقا مــع شــركة دوريــان دريــك فــي الواليــات المتحــدة كمديــر للمشــاريع وعمــل مــع اجيليتــي للدفــاع والخدمــات الحكوميــة والــى 

وقــت قريــب عمــل مديــرا للبرامــج واالعمــال فــي مجموعــة االيــاف فــي االردن.

الفاضــل جوزيــف شــوفيلد: انضــم الــى المينــاء بصفــة الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي محطــة الحاويــات بتاريــخ 1 ينايــر 2016م ، يتمتــع بخبــرة 20 
ــاءة العمليــات الوطنيــة وتطويــر النظــم  ســنة فــي صناعــة الموانــىء فــي جميــع نواحــي عمليــات المحطــات بضمنهــا تطويــر تخطيــط الموانــىء وكف

الوطنيــة ، كان اخــر منصــب تقلــده هــو المديــر العــام االقليمــي للعمليــات وكان مســؤوال عــن العمليــات فــي 15 مينــاء ومحطــة فــي 12 دولــــــــة 
تشمل افريقيا الغربية والخليج العربي وسريانكا وكان مقر عمله هو مكتب أي بي ام تيرمينال في افريقيا والشرق االوسط في دبي .

الفاضــل أحمــد ابــن ســهيل بــن علــي قطــن : مديــر تنفيــذي العمليــات فــي محطــة البضائــع العامــة ، تــم تعينــه فــي المنصــب الحالــي منــذ 1 ينايــر 2016م 
، عمــل مديــرا للتوظيــف لمــدة ســنتين، وفــي عــام2005م تقلــد منصــب مديــر اول المــوارد البشــرية ، تقلــد عــدة مناصــب اداريــة عليــا وهــي مديــرا عامــا 
للمــوارد البشــرية ومديــر عــام محطــة البضائــع العامــة ، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة لورتــون، المملكــة المتحــدة. 

لديــه خبــرة تتجــاوز 27 ســنة فــي القطــاع العــام، حيــث عمــل مديــرا للدراســات الميدانيــة، ومديــر التنســيق .

الفاضــل علــي كشــوب : مديــر عــام المــوارد البشــرية ، عمــل مــع المينــاء منــذ 2003م ، يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي ادارة وعمليــات الموانــيء 
مــن االكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا بمرتبــة الشــرف. يتمتــع بخبــرة واســعة فــي عمليــات الموانــيء واالمــور التجاريــة والتدريــب ولديــه معرفــة 

فــي مجــال عملــه .

الفاضــل محمــد المعشــني : المديــر العــام لشــؤون الشــركة فــي مينــاء صالــة ، يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي ســامة االعمــال مــن جامعــة ســنترال 
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

ميســوري وشــهادة الماجســتير فــي إدارة المرافــق وصيانــة األصــول مــن جامعــة هيريــوت وات فــي ادنبــرة ، عمــل خــال الســنوات ال 15 الماضيــة 
فــي قطاعــات عــدة مثــل : النفــط والغــاز حيــث عمــل فــي شــركة تنميــة نفــط عمــان PDO فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية و الصحــة والســامة ، كمــا 
عمــل فــي مجــال البتروكيماويــات حيــث انضــم الــى الشــركة العمانيــة للعطريــات ، التحــق ببرنامــج CPMD عــن طريــق شــركة  أي بــي ام تيرمينالــز 

بالشــراكة مــع كليــة ESADE لاعمــال ، تــم اختيــاره فــي ســنة 2015 ليكــون ضمــن الدفعــة االولــى فــي البرنامــج الوطنــي للرؤســاء التنفيذييــن .

عقود التوظيف :

تبــرم شــركة صالــة لخدمــات الموانــئ )ش.م.ع.ع.( عقــوداً رســميًة عنــد تعييــن الموظفيــن لديهــا، وهــذه العقــود تتماشــى مــع أنظمــة ولوائــح وزارة 
القــوى العاملــة وقانــون العمــل العمانــي . 

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خال عام 2016 حسب التواريخ اآلتية :

· 10 فبراير 2016 . 	
· 28 مارس 2016 .	
· 9 مايو 2016 .	
· 23   أغسطس 2016 .	
· 8 نوفمبر 2016  .	

سيكون مدير عام التدقيق واإلعتماد هو أمين السر لمجلس اإلدارة .

فيما يلي تفاصيل حضور كل عضو إلى االجتماع العام السنوي و اجور حضور االجتماع التي يتسلمها كل عضو  وعدد المناصب 
اإلدارية التي يتمتع بها في الشركات العمانية األخرى :

اسم المدير

أجور حضور تفاصيل الحضور
االجتماع

)ر.ع(

عدد المناصب 
القيادية في شركات 

عمانية مساهمة 
اخرى 

االجتماع السنوي عدد االجتماعات
األخير

اليوجد2.400كال3معالي/ أحمد بن ناصر المحرزي

2.4001نعم3الفاضل/ علي بن محمد رضا

اليوجد1.600كال2الفاضل/  هارتموت جوريتز

ال يوجد3.200كال4الفاضل/ تيمن ميستر

ال يوجد4.000نعم5الشيخ/ بريك بن مسلم العمري

ال يوجد4.000نعم5العميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي

ال يوجد1.600كال2الفاضل/ جون مايكل كريغ

بمــا يتفــق وشــروط وبنــود االتفاقيــة االداريــة المبرمــة فــان شــركة A.P. Moller  للمحطــات وشــركاه المحــدودة ســتدير الشــركة وتكــون مســؤولة 
ــة  للشــركة . عــن العمليــات واالدارة اليومي

لجنة التدقيق واللجان األخرى :

نطاق عمل لجنة التدقيق :

يتوافــق نطــاق ســلطة لجنــة التدقيــق مــع المبــادئ والتوجيهــات التــي وضعتهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال وتشــمل مراقبــة عمليــة التقاريــر 
الماليــة، ومراجعــة البيانــات الماليــة مــع االدارة ومراجعــة كفايــة نظــام الضبــط الداخلــي وكفايــة عمــل التدقيــق الداخلــي ومناقشــة أي نتائــج 

هامــة مــع المدقــق الداخلــي .

يخضــع أعضــاء لجنــة التدقيــق إلــى أحــكام المســؤولية القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 109 مــن قانــون الشــركات التجاريــة دون 
المســاس بمســؤولياتهم الناتجــة عــن عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة ، وتتألــف لجنــة التدقيــق الداخلــي مــن األفاضــل اآلتيــة أســماؤهم أدنــاه:

· الشيخ/ بريك بن مسلم العمري – رئيس اللجنة .	
· العميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي .	

· الفاضل/جوريتز هارتموت)لغاية 23 اغسطس 2016( .	
· لفاضل/جــون مايــكل كريــغ تــم تعييــن الفاضــل جــون مايــكل كريــغ عضــوا للجنــة التدقيــق بــدال مــن الفاضــل هارتمــوت جوريتــز فــي 	

23 اغســطس 2016م .

إن اغلــب أعضــاء لجنــة التدقيــق مســتقلون ولهــم خبــرة باألمــور الماليــة والمحاســبية وقانــون الشــركات وصناعــة الشــحن ، يتطلــب حضــور 
عضويــن مــن لجنــة التدقيــق ليكــون النصــاب مكتمــاً ، و يكــون المدقــق الداخلــي أميــن ســر للجنــة .

في عام 2016م عقدت اللجنة اربع جلسات حضرها األعضاء كما موضح في الجدول اآلتي:

اجور الحضور ) ر.ع ( عدد الجلسات اسم العضو

2,000 4 الشيخ/ بريك بن مسلم العمري 

1,000 2 الفاضل/ هارتموت جوريتز

2,000 4 العميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي

500 1 الفاضل/جون مايكل كريغ

تعمــل لجنــة التدقيــق علــى مراجعــة البيانــات الماليــة الســنوية المدققــة والبيانــات الماليــة الربــع ســنوية غيــر المدققــة والتوصيــة بإقرارهــا ، قامــت اللجنــة 
ــة للشــركة ، حيــث قبلــت المدقــق الداخلــي علــى نحــو منتظــم لمراجعــة تقاريــر المدقــق  ــة الداخلي ــة المراقب بالنيابــة عــن مجلــس االدارة بمراجعــة بيئ

المذكــور، وتوصياتــه وتعليــق االدارة علــى تلــك التقاريــر ، يشــغل الفاضــل أشــواني جهامــب منصــب مديــر عــام التدقيــق واإلعتمــاد للشــركة .

ــق  ــة التدقي ــدت لجن ــد عق ــاب االدارة ، لق ــق وخط ــج التدقي ــة نتائ ــن لمراجع ــن الخارجيي ــع المدققي ــق م ــة التدقي ــع اعضــاء لجن ــر اجتم ــب آخ ــن جان م
ــم  ــق بتقدي ــة التدقي ــوم لجن ــة الشــركة وسياســتها ، تق ــادئ حوكم ــه مب ــا تتطلب ــاب االدارة وهــو م ــن بغي ــن والخارجيي ــن الداخليي ــا مــع المدققي اجتماعاته
تقريــر موجــز عــن فاعليــة التدقيــق الداخلــي للشــركة وهنــا يســر مجلــس االدارة ولجنــة التدقيــق ان توضــح للمســاهمين ان نظــام المراقبــة الداخليــة يفــي 

بالغــرض الــذي صمــم مــن اجلــه وال توجــد اي مواضيــع تثيــر القلــق .

نطاق عمل لجنة التعرفة والترشيح والمكافآت:  

إنبثقــت لجنــة تعرفــة المينــاء بإعتبارهــا لجنــة فرعيــة دائميــة مرتبطــة بمجلــس اإلدارة ويأتــي تشــكيل هــذه اللجنــة منســجماً مــع إلتزامــات الشــركة الواردة 
فــي إتفاقيتــي اإلمتيــاز لمحطــة الحاويــات ومحطــة البضائــع العامــة.

يقــع علــى عاتــق لجنــة تعرفــة المينــاء مســؤولية تقديــم التوصيــات بشــأن المبــادئ والتوجيهــات ذات الصلــة بالتفــاوض مــع عمــاء محطــة الحاويــات 
ومحطــة البضائــع العامــة فيمــا يتعلــق بأســعار التعرفــة، آخذيــن فــي اإلعتبــار مــا يأتــي مــن بيــن مواضيــع أخــرى:

· أقل تسعيرة تفرضها إتفاقية إمتياز محطة الحاويات .	
· الخدمات التي يوفرها الميناء الى عمائه .	
· األسعار السارية في المحطات المنافسة .	
· مزايا التكاليف التي يمكن مقارنتها مع اآلخرين عند النظر الى الموقع اإلستراتيجي للميناء 	

تعــد لجنــة التعرفــة مســؤولة عــن تحديــد المســتويات الدنيــا لجميــع األجــور والرســوم والجبايــات التــي يدفعهــا مســتخدمو تســهيات المينــاء )بإســتثناء 
»رســوم المينــاء«(.

وتتالف عضوية لجنة التريفة من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أدناه لغاية 9 نوفمبر 2016م #:  
· الفاضل/ تيمن ميستر - رئيسا .	
· الفاضل/ علي محمد رضا .	
· الشيخ/ بريك بن مسلم العمري .	
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

ميســوري وشــهادة الماجســتير فــي إدارة المرافــق وصيانــة األصــول مــن جامعــة هيريــوت وات فــي ادنبــرة ، عمــل خــال الســنوات ال 15 الماضيــة 
فــي قطاعــات عــدة مثــل : النفــط والغــاز حيــث عمــل فــي شــركة تنميــة نفــط عمــان PDO فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية و الصحــة والســامة ، كمــا 
عمــل فــي مجــال البتروكيماويــات حيــث انضــم الــى الشــركة العمانيــة للعطريــات ، التحــق ببرنامــج CPMD عــن طريــق شــركة  أي بــي ام تيرمينالــز 

بالشــراكة مــع كليــة ESADE لاعمــال ، تــم اختيــاره فــي ســنة 2015 ليكــون ضمــن الدفعــة االولــى فــي البرنامــج الوطنــي للرؤســاء التنفيذييــن .

عقود التوظيف :

تبــرم شــركة صالــة لخدمــات الموانــئ )ش.م.ع.ع.( عقــوداً رســميًة عنــد تعييــن الموظفيــن لديهــا، وهــذه العقــود تتماشــى مــع أنظمــة ولوائــح وزارة 
القــوى العاملــة وقانــون العمــل العمانــي . 

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خال عام 2016 حسب التواريخ اآلتية :

· 10 فبراير 2016 . 	
· 28 مارس 2016 .	
· 9 مايو 2016 .	
· 23   أغسطس 2016 .	
· 8 نوفمبر 2016  .	

سيكون مدير عام التدقيق واإلعتماد هو أمين السر لمجلس اإلدارة .

فيما يلي تفاصيل حضور كل عضو إلى االجتماع العام السنوي و اجور حضور االجتماع التي يتسلمها كل عضو  وعدد المناصب 
اإلدارية التي يتمتع بها في الشركات العمانية األخرى :

اسم المدير

أجور حضور تفاصيل الحضور
االجتماع

)ر.ع(

عدد المناصب 
القيادية في شركات 

عمانية مساهمة 
اخرى 

االجتماع السنوي عدد االجتماعات
األخير

اليوجد2.400كال3معالي/ أحمد بن ناصر المحرزي

2.4001نعم3الفاضل/ علي بن محمد رضا

اليوجد1.600كال2الفاضل/  هارتموت جوريتز

ال يوجد3.200كال4الفاضل/ تيمن ميستر

ال يوجد4.000نعم5الشيخ/ بريك بن مسلم العمري

ال يوجد4.000نعم5العميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي

ال يوجد1.600كال2الفاضل/ جون مايكل كريغ

بمــا يتفــق وشــروط وبنــود االتفاقيــة االداريــة المبرمــة فــان شــركة A.P. Moller  للمحطــات وشــركاه المحــدودة ســتدير الشــركة وتكــون مســؤولة 
ــة  للشــركة . عــن العمليــات واالدارة اليومي

لجنة التدقيق واللجان األخرى :

نطاق عمل لجنة التدقيق :

يتوافــق نطــاق ســلطة لجنــة التدقيــق مــع المبــادئ والتوجيهــات التــي وضعتهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال وتشــمل مراقبــة عمليــة التقاريــر 
الماليــة، ومراجعــة البيانــات الماليــة مــع االدارة ومراجعــة كفايــة نظــام الضبــط الداخلــي وكفايــة عمــل التدقيــق الداخلــي ومناقشــة أي نتائــج 

هامــة مــع المدقــق الداخلــي .

يخضــع أعضــاء لجنــة التدقيــق إلــى أحــكام المســؤولية القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 109 مــن قانــون الشــركات التجاريــة دون 
المســاس بمســؤولياتهم الناتجــة عــن عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة ، وتتألــف لجنــة التدقيــق الداخلــي مــن األفاضــل اآلتيــة أســماؤهم أدنــاه:

· الشيخ/ بريك بن مسلم العمري – رئيس اللجنة .	
· العميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي .	

· الفاضل/جوريتز هارتموت)لغاية 23 اغسطس 2016( .	
· لفاضل/جــون مايــكل كريــغ تــم تعييــن الفاضــل جــون مايــكل كريــغ عضــوا للجنــة التدقيــق بــدال مــن الفاضــل هارتمــوت جوريتــز فــي 	

23 اغســطس 2016م .

إن اغلــب أعضــاء لجنــة التدقيــق مســتقلون ولهــم خبــرة باألمــور الماليــة والمحاســبية وقانــون الشــركات وصناعــة الشــحن ، يتطلــب حضــور 
عضويــن مــن لجنــة التدقيــق ليكــون النصــاب مكتمــاً ، و يكــون المدقــق الداخلــي أميــن ســر للجنــة .

في عام 2016م عقدت اللجنة اربع جلسات حضرها األعضاء كما موضح في الجدول اآلتي:

اجور الحضور ) ر.ع ( عدد الجلسات اسم العضو

2,000 4 الشيخ/ بريك بن مسلم العمري 

1,000 2 الفاضل/ هارتموت جوريتز

2,000 4 العميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي

500 1 الفاضل/جون مايكل كريغ

تعمــل لجنــة التدقيــق علــى مراجعــة البيانــات الماليــة الســنوية المدققــة والبيانــات الماليــة الربــع ســنوية غيــر المدققــة والتوصيــة بإقرارهــا ، قامــت اللجنــة 
ــة للشــركة ، حيــث قبلــت المدقــق الداخلــي علــى نحــو منتظــم لمراجعــة تقاريــر المدقــق  ــة الداخلي ــة المراقب بالنيابــة عــن مجلــس االدارة بمراجعــة بيئ

المذكــور، وتوصياتــه وتعليــق االدارة علــى تلــك التقاريــر ، يشــغل الفاضــل أشــواني جهامــب منصــب مديــر عــام التدقيــق واإلعتمــاد للشــركة .

ــق  ــة التدقي ــدت لجن ــد عق ــاب االدارة ، لق ــق وخط ــج التدقي ــة نتائ ــن لمراجع ــن الخارجيي ــع المدققي ــق م ــة التدقي ــع اعضــاء لجن ــر اجتم ــب آخ ــن جان م
ــم  ــق بتقدي ــة التدقي ــوم لجن ــة الشــركة وسياســتها ، تق ــادئ حوكم ــه مب ــا تتطلب ــاب االدارة وهــو م ــن بغي ــن والخارجيي ــن الداخليي ــا مــع المدققي اجتماعاته
تقريــر موجــز عــن فاعليــة التدقيــق الداخلــي للشــركة وهنــا يســر مجلــس االدارة ولجنــة التدقيــق ان توضــح للمســاهمين ان نظــام المراقبــة الداخليــة يفــي 

بالغــرض الــذي صمــم مــن اجلــه وال توجــد اي مواضيــع تثيــر القلــق .

نطاق عمل لجنة التعرفة والترشيح والمكافآت:  

إنبثقــت لجنــة تعرفــة المينــاء بإعتبارهــا لجنــة فرعيــة دائميــة مرتبطــة بمجلــس اإلدارة ويأتــي تشــكيل هــذه اللجنــة منســجماً مــع إلتزامــات الشــركة الواردة 
فــي إتفاقيتــي اإلمتيــاز لمحطــة الحاويــات ومحطــة البضائــع العامــة.

يقــع علــى عاتــق لجنــة تعرفــة المينــاء مســؤولية تقديــم التوصيــات بشــأن المبــادئ والتوجيهــات ذات الصلــة بالتفــاوض مــع عمــاء محطــة الحاويــات 
ومحطــة البضائــع العامــة فيمــا يتعلــق بأســعار التعرفــة، آخذيــن فــي اإلعتبــار مــا يأتــي مــن بيــن مواضيــع أخــرى:

· أقل تسعيرة تفرضها إتفاقية إمتياز محطة الحاويات .	
· الخدمات التي يوفرها الميناء الى عمائه .	
· األسعار السارية في المحطات المنافسة .	
· مزايا التكاليف التي يمكن مقارنتها مع اآلخرين عند النظر الى الموقع اإلستراتيجي للميناء 	

تعــد لجنــة التعرفــة مســؤولة عــن تحديــد المســتويات الدنيــا لجميــع األجــور والرســوم والجبايــات التــي يدفعهــا مســتخدمو تســهيات المينــاء )بإســتثناء 
»رســوم المينــاء«(.

وتتالف عضوية لجنة التريفة من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أدناه لغاية 9 نوفمبر 2016م #:  
· الفاضل/ تيمن ميستر - رئيسا .	
· الفاضل/ علي محمد رضا .	
· الشيخ/ بريك بن مسلم العمري .	
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

عقدت لجنة التعريفة في عام 2016 اجتماعا واحدا في 10/فبراير/2016 وكما هو مبين في الجدول ادناه:

اجور الحضور )ر.ع(عدد االجتماعاتاسم العضو

1500الفاضل/ تيمن ميستر

1500الفاضل/ علي بن محمد رضا

1500الشيخ/ بريك بن مسلم العمري

# مــع دخــول القانــون الجديــد للحوكمــة المؤسســية فــي عمــان حيــز التنفيــذ هــذه الســنة فــان نطــاق عمــل لجنــة التعرفــة قــد تــم توســيعه ليشــمل لجنــة 
ــة التعرفــة والترشــيح والمكافــآت )TNRC( بقــرار مــن مجلــس االدارة فــي  ــدة بمســمى لجن ــة جدي ــم تشــكيل لجن ــد ت ــه فق الترشــيح والمكافــآت. وعلي

اجتماعــه المنعقــد فــي 9/نوفمبــر/2016 وتمــت المصادقــة علــى ميثاقــه. هــذا وتتالــف اللجنــة مــن االعضــاء االربعــة اآلتيــة اســماؤهم: 

· الفاضل/ تيمن ميستر )استقال بتاريخ 31/ديسمبر/2016(	
· العميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي	
· الفاضل/ جون مايكل كريغ	
· )سيعلن عنه الحقا(	

عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  :

طبقــا للتعديــل الــذي اجــري علــى المــادة 97 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، فانــه ينبغــي علــى جميــع االعضــاء التصويــت لينتخبــوا مجلــس االدارة 
باالقتــراع .

رغــم الشــرط الــوارد أعــاه، يحــق لحكومــة ســلطنة عمــان أن تعّيــن عضويــن بحــد أقصــى فــي مجلــس االدارة كممثليــن لحكومــة ســلطنة عمــان طالمــا 
أنهــا تمتلــك مــا ال يقــل عــن 10% مــن رأس المــال المطــروح للشــركة. وفــي حــال كانــت نســبة تملــك الحكومــة صفــرا او أقــل مــن 10% مــن رأس مــال 

الشــركة المطــروح فــان لحكومــة ســلطنة عمــان صاحيــة تعييــن عضــو واحــد فقــط فــي مجلــس االدارة كممثــل لهــا. 
وفــي جميــع األحــوال فإنــه ال يحــق للحكومــة انتخــاب عضــو آخــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي حــال اســتخدامها لصاحيتهــا فــي تعييــن عضــو 

مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة .
قامــت حكومــة ســلطنة عمــان ممثلــة بــوزارة الماليــة بتحويــل اســهمها البالغــة 20.085% التــي تملكهــا فــي الشــركة )36.120.000 ســهما مدفوعــة 
ــة  ــي حوك ــة ف ــوزارة المالي ــل ل ــة بالكام ــة للوجســتيات وهــي شــركة مملوك ــة العالمي ــى المجموعــة العماني ــا( ال ــكل منه ــة0.100 ر.ع ل ــل بقيم بالكام

ــخ 31اغســطس2016م . الســلطنة بتاري

معلومات عامة للمساهمين : 

27 مارس 2017م .
3:00مساء  .

منتجع هيلتون ،  صاللة .

تاريخ اإلجتماع العام السنوي : 
                        الوقت :
                        المكان :

2016م . السنة المالية :

27 مارس 2017م . تاريخ إغالق الدفاتر :

في حالة اعتماد توزيع ارباح من قبل األعضاء ، سيتم دفعها في حدود المدة الزمنية  المسموح بها قانونًا.  تاريخ توزيع األرباح :

سوق مسقط لألوراق المالية . اإلدراج في األسواق المالية :

شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية .  وكالء تسجيل وتحويل األسهم :

أنظر الجدول 1 أدناه . بيانات أسعار السوق :

انظر الجدول 2 أدناه . توزيع المساهمين :

أنظر الجدول 3 أدناه . أكبر 10 مساهمين :

ميناء صاللة ، يبعد 20 كم عن مدينة صاللة محافظة ظفار ، سلطنة عمان . موقع الميناء :

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع
بناية الجوهرة ، شاطئ القرم 

ص ب 105 ، مسقط 
الرمز البريدي 118 ، سلطنة عمان 

عنوان المراسالت :

الجدول 1 - بيانات أسعار السوق  .   

 سعر السهم 
عام 2016ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير)ر.ع.(

 0.620  0.620 -   -   -    0.648 -   -    0.620  0.620  0.636 -    0.640 أعلى سعر

 0.620  0.620 -   -   -    0.620 -   -    0.620  0.620  0.636 -    0.640 أدنى سعر

 0.620  0.620 -   -   -    0.620 -   -    0.620  0.620  0.636 -    0.640 سعر اإلفتتاح

 0.632  0.632 -   -   -    0.648 -   -    0.648  0.648  0.648 -    0.648 سعر اإلغالق

  

     101,948 89,228 -   -   -        3,260 -   -   700      4,940      3,800 -   20 حجم التداول

  

القيمة 
 64,300  56,267 -   -   -    2,060 -   -    434  3,102  2,424 -    13 التجارية )ر.ع.(

  

دليل أسعار 
قطاع 

الخدمات

         5,029 5,780 5,481 5,487      5,726 5,771 5,854 5,780 5,839       5,941      5,473 5,384 5,029 اإلفتتاح

         5,783 5,783 5,488 5,481      5,726      5,735 5,844 5,777 5,811      5,943      5,467 5,395 5,179 اإلغالق

الجدول 2  -  توزيع األسهم كما في 31 ديسمبر 2016م . 

% الكلية للمساهمينعدد المساهمين% األسهم الكليةعدد األسهم المملوكةعدد أسهم رأس المال المملوكة

52.20%0.02663%131,563 إلى 100

31.34%0.05398%10194,703 إلى 500

3.86%0.0249%50139,668 إلى 1,000

8.11%0.19103%1,001350,589 إلى 10,000

2.83%0.7936%10,0011,429,525 إلى 100,000

1.65%98.9221%100,001177,891,352 فما فوق 

100.00%100.001,270%179,837,400المجموع 
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

عقدت لجنة التعريفة في عام 2016 اجتماعا واحدا في 10/فبراير/2016 وكما هو مبين في الجدول ادناه:

اجور الحضور )ر.ع(عدد االجتماعاتاسم العضو

1500الفاضل/ تيمن ميستر

1500الفاضل/ علي بن محمد رضا

1500الشيخ/ بريك بن مسلم العمري

# مــع دخــول القانــون الجديــد للحوكمــة المؤسســية فــي عمــان حيــز التنفيــذ هــذه الســنة فــان نطــاق عمــل لجنــة التعرفــة قــد تــم توســيعه ليشــمل لجنــة 
ــة التعرفــة والترشــيح والمكافــآت )TNRC( بقــرار مــن مجلــس االدارة فــي  ــدة بمســمى لجن ــة جدي ــم تشــكيل لجن ــد ت ــه فق الترشــيح والمكافــآت. وعلي

اجتماعــه المنعقــد فــي 9/نوفمبــر/2016 وتمــت المصادقــة علــى ميثاقــه. هــذا وتتالــف اللجنــة مــن االعضــاء االربعــة اآلتيــة اســماؤهم: 

· الفاضل/ تيمن ميستر )استقال بتاريخ 31/ديسمبر/2016(	
· العميد/ سلطان بن سيف بن سعود األخزمي	
· الفاضل/ جون مايكل كريغ	
· )سيعلن عنه الحقا(	

عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  :

طبقــا للتعديــل الــذي اجــري علــى المــادة 97 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، فانــه ينبغــي علــى جميــع االعضــاء التصويــت لينتخبــوا مجلــس االدارة 
باالقتــراع .

رغــم الشــرط الــوارد أعــاه، يحــق لحكومــة ســلطنة عمــان أن تعّيــن عضويــن بحــد أقصــى فــي مجلــس االدارة كممثليــن لحكومــة ســلطنة عمــان طالمــا 
أنهــا تمتلــك مــا ال يقــل عــن 10% مــن رأس المــال المطــروح للشــركة. وفــي حــال كانــت نســبة تملــك الحكومــة صفــرا او أقــل مــن 10% مــن رأس مــال 

الشــركة المطــروح فــان لحكومــة ســلطنة عمــان صاحيــة تعييــن عضــو واحــد فقــط فــي مجلــس االدارة كممثــل لهــا. 
وفــي جميــع األحــوال فإنــه ال يحــق للحكومــة انتخــاب عضــو آخــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي حــال اســتخدامها لصاحيتهــا فــي تعييــن عضــو 

مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة .
قامــت حكومــة ســلطنة عمــان ممثلــة بــوزارة الماليــة بتحويــل اســهمها البالغــة 20.085% التــي تملكهــا فــي الشــركة )36.120.000 ســهما مدفوعــة 
ــة  ــي حوك ــة ف ــوزارة المالي ــل ل ــة بالكام ــة للوجســتيات وهــي شــركة مملوك ــة العالمي ــى المجموعــة العماني ــا( ال ــكل منه ــة0.100 ر.ع ل ــل بقيم بالكام

ــخ 31اغســطس2016م . الســلطنة بتاري

معلومات عامة للمساهمين : 

27 مارس 2017م .
3:00مساء  .

منتجع هيلتون ،  صاللة .

تاريخ اإلجتماع العام السنوي : 
                        الوقت :
                        المكان :

2016م . السنة المالية :

27 مارس 2017م . تاريخ إغالق الدفاتر :

في حالة اعتماد توزيع ارباح من قبل األعضاء ، سيتم دفعها في حدود المدة الزمنية  المسموح بها قانونًا.  تاريخ توزيع األرباح :

سوق مسقط لألوراق المالية . اإلدراج في األسواق المالية :

شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية .  وكالء تسجيل وتحويل األسهم :

أنظر الجدول 1 أدناه . بيانات أسعار السوق :

انظر الجدول 2 أدناه . توزيع المساهمين :

أنظر الجدول 3 أدناه . أكبر 10 مساهمين :

ميناء صاللة ، يبعد 20 كم عن مدينة صاللة محافظة ظفار ، سلطنة عمان . موقع الميناء :

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع
بناية الجوهرة ، شاطئ القرم 

ص ب 105 ، مسقط 
الرمز البريدي 118 ، سلطنة عمان 

عنوان المراسالت :

الجدول 1 - بيانات أسعار السوق  .   

 سعر السهم 
عام 2016ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير)ر.ع.(

 0.620  0.620 -   -   -    0.648 -   -    0.620  0.620  0.636 -    0.640 أعلى سعر

 0.620  0.620 -   -   -    0.620 -   -    0.620  0.620  0.636 -    0.640 أدنى سعر

 0.620  0.620 -   -   -    0.620 -   -    0.620  0.620  0.636 -    0.640 سعر اإلفتتاح

 0.632  0.632 -   -   -    0.648 -   -    0.648  0.648  0.648 -    0.648 سعر اإلغالق

  

     101,948 89,228 -   -   -        3,260 -   -   700      4,940      3,800 -   20 حجم التداول

  

القيمة 
 64,300  56,267 -   -   -    2,060 -   -    434  3,102  2,424 -    13 التجارية )ر.ع.(

  

دليل أسعار 
قطاع 

الخدمات

         5,029 5,780 5,481 5,487      5,726 5,771 5,854 5,780 5,839       5,941      5,473 5,384 5,029 اإلفتتاح

         5,783 5,783 5,488 5,481      5,726      5,735 5,844 5,777 5,811      5,943      5,467 5,395 5,179 اإلغالق

الجدول 2  -  توزيع األسهم كما في 31 ديسمبر 2016م . 

% الكلية للمساهمينعدد المساهمين% األسهم الكليةعدد األسهم المملوكةعدد أسهم رأس المال المملوكة

52.20%0.02663%131,563 إلى 100

31.34%0.05398%10194,703 إلى 500

3.86%0.0249%50139,668 إلى 1,000

8.11%0.19103%1,001350,589 إلى 10,000

2.83%0.7936%10,0011,429,525 إلى 100,000

1.65%98.9221%100,001177,891,352 فما فوق 

100.00%100.001,270%179,837,400المجموع 
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الجدول 3  -  أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2016 

عدد األسهماإلسمر م
النسبة 

المئوية %

  

1APM TERMINALS B V54,180,000%30.13

20.08%36,120,000المجموعه العمانيه العالميه للوجستيات ش.م.ع.م2

3HSBC A/C HSBC BK PLC A/C IB MAIN ACCOUNT25,778,730%14.33

4HSBC A/C MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND17,803,740%9.90

6.44%11,584,330الهيئه العامه للتامينات االجتماعيه5

6.00%10,790,244شركة ظفار الدوليه للتنميه و االستثمار القابضه   ش.م.ع.ع6

7HSBC A/C MSL A/C QUANTUM EMEA FUND LTD6,532,290%3.63

3.27%5,876,972صندوق تقاعد موظفى الخدمة المدنية8

1.03%1,848,000صندوق تقاعد جهاز االمن الداخلى9

1.00%1,806,000صندوق تقاعد قوه السلطان الخاصه10

1.00%1,806,000صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية  ش م م10

96.82%174,126,306المجموع 

أدناه تفصيل االجتماعات العامة السنوية للشركة ، واالجتماعات غير االعتيادية لها:

الوقتالتاريخالمكاناالجتماعالسنة المالية

10.00 صباحا26 مارس 2008فندق هيلتون صاللةاالجتماع غير االعتيادي2007

10.05 صباحا26 مارس 2008فندق هيلتون صاللةاالجتماع السنوي العام2007

10.00 صباحا25 مارس 2009فندق هيلتون صاللةاالجتماع غير االعتيادي2008

10.25 صباحا25 مارس 2009فندق هيلتون صاللةاالجتماع السنوي العام2008

10.00 صباحا25 مارس 2010فندق هيلتون صاللةاالجتماع غير االعتيادي2009

10.10 صباحا25 مارس 2010فندق هيلتون صاللةاالجتماع السنوي العام2009

9.08 صباحا3 نوفمبر 2010فندق هيلتون صاللةاالجتماع العام االعتيادي2009

9.20 صباحا3 نوفمبر 2010فندق هيلتون صاللةاالجتماع غير االعتيادي2010

3.00 عصرا28 مارس 2011فندق هيلتون صاللةاالجتماع العام االعتيادي2010

3.00 عصرا28 مارس 2012فندق هيلتون صاللةاالجتماع العام االعتيادي2011

3.00 عصرًا27 مارس 2013فندق هيلتون صاللةاإلجتماع العام اإلعتيادي2012

3.00 عصرًا26 مارس 2014فندق هيلتون صاللةاإلجتماع العام اإلعتيادي2013

3.00 عصرًا26 مارس 2015فندق كراون بالزا صاللةاإلجتماع العام اإلعتيادي2014

5.00 عصرًا28 مارس 2016 فندق هيلتون صاللةاالجتماع السنوي العام2015

لقد أقر المساهمون جميع القرارات التي صدرت عقب االجتماعات .

سبل االتصال بالمساهمين والمستثمرين   :

· 	www.تـــم نشــر النتائــج الربــع ســنوية فــي الصحــف المحليــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وهــذه النتائــج متاحــة علــى موقــع الشــركة
الماليــة .  لــأوراق  portofsalalah.com  أوعلــى موقــع ســوق مســقط 

· لم تقدم الشركة أي عروض مرئية للمستثمرين من الشركات أو المحللين خال السنة . 	
· تعتبر مناقشات وتحليات مجلس اإلدارة جزءا من التقرير السنوي .	

المكافآت   :

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :
المكافآت التي يقترح أن تصرف إلى أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى 25,000 لاير عماني عن اجور حضور االجتماعات خال عام 2016 

بلغت 150,000 لاير عماني )كانت في عام 2015 – 120,000 ر.ع (
تفاصيل المكافآت المدفوعة ألعلى خمسة موظفين بالشركة 

خال عام 2016 بلغ إجمالي المرتبات و المكافآت المدفوعة ألعلى خمس مدراء تنفيذيين بالشركة والتي شملت عناصر مختلفة مبلغا قدره614,632  
لاير عماني  وكما هو مبين بالتفصيل )عام 2015 – 559.939 ر.ع. ( 

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين

EY هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــات والخدمــات االستشــارية. تلتــزم EY علــى القيــام بدورهــا فــي بنــاء 
عالمــاً أفضــل للعمــل. إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقــوم EY بتقديمهــا ُتســاعد فــي بنــاء الثقــة فــي أســواق رأس المــال واالقتصــادات فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 
إن ممارســة MENA الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا مــن EY قــد كانــت تعمــل فــي المنطقــة منــذ ســنة 1923 وتوظــف أكثــر مــن 6.500 
 EY ــاد. تشــكل ــي الب ــة ف ــات المهني ــي مجــال الخدم ــدة ف ــذ ســنة 1974 وهــي الشــركة الرائ ــان من ــي ســلطنة ُعم ــل ف ــت EY تعم ــد كان ــي. وق مهن
MENA الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا جــزءاً مــن ممارســة EMEIA أوروبــا والشــرق األوســط والهنــد وأفريقيــا مــن EY، مــع أكثــر مــن 
ــف 231.000 مهنــي فــي أكثــر  4.400 شــريك ومــا يقــارب مــن100.000 مهنــي. علــى الصعيــد العالمــي، تعمــل EY فــي أكثــر مــن 150 بلــد وُتوظِّ

.EY لمزيــد مــن المعلومــات حــول ey.com مــن 700 مكتــب. يرجــى زيــارة الموقــع
ــى  ــة ال ــة لخدمــات الموانــىء اضاف ــق المقدمــة لشــركة صال ــر خدمــات التدقي ــورة الشــركة 14.500 لاير عمانــي نظي خــال ســنة2016  بلغــت فات

ــة. ــف الفعلي المصاري

االمتثال :

تفاصيــل العقوبــات وقــرارات عــدم امتثــال الشــركة للوائــح والقوانيــن والنقــد الموجــه الــى الشــركة مــن قبــل ســوق مســقط لــأوراق الماليــة، 
والهيئــة العامــة لســوق المــال أو إي ســلطة قانونيــة تتعلــق بــأي موضــوع يخــص أســواق رأس المــال خــال الســنوات الثــاث الماضيــة:

التفاصيلالسنة

اليوجد2014

اليوجد2015

التاخر في االفصاح عن البيانات المالية الربعية غير المدققة )الربع الثالث لسنة 2016(. دفعت الشركة غرامة مقدارها 2.200 2016
ريال عماني. مع ذلك فقد كانت الشركة منتظمة في رفع النتائج الربعية غير المدققة وغير المصادقة ضمن المدة الزمنية 

التي حددتها سوق مسقط لالوراق المالية .

نود أن نؤكد بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة ما يأتي:
· تم إعداد البيانات المالية وفق المعايير والقواعد المعمول بها.	
· أن المجلس يراجع دوماً كفاءة وماءمة سياقات المراقبة الداخلية للشركة.	
· ال توجد أحداث ملموسة تؤثر على إستمرارية الشركة وقابليتها على المضي قدما بعملياتها خال السنة المالية القادمة.	

أحمد بن ناصر المحرزي
رئيس مجلــــــــس اإلدارة
16 فــبـــــــــــرايــــــر 2017
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الجدول 3  -  أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2016 

عدد األسهماإلسمر م
النسبة 

المئوية %

  

1APM TERMINALS B V54,180,000%30.13

20.08%36,120,000المجموعه العمانيه العالميه للوجستيات ش.م.ع.م2

3HSBC A/C HSBC BK PLC A/C IB MAIN ACCOUNT25,778,730%14.33

4HSBC A/C MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND17,803,740%9.90

6.44%11,584,330الهيئه العامه للتامينات االجتماعيه5

6.00%10,790,244شركة ظفار الدوليه للتنميه و االستثمار القابضه   ش.م.ع.ع6

7HSBC A/C MSL A/C QUANTUM EMEA FUND LTD6,532,290%3.63

3.27%5,876,972صندوق تقاعد موظفى الخدمة المدنية8

1.03%1,848,000صندوق تقاعد جهاز االمن الداخلى9

1.00%1,806,000صندوق تقاعد قوه السلطان الخاصه10

1.00%1,806,000صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية  ش م م10

96.82%174,126,306المجموع 

أدناه تفصيل االجتماعات العامة السنوية للشركة ، واالجتماعات غير االعتيادية لها:

الوقتالتاريخالمكاناالجتماعالسنة المالية

10.00 صباحا26 مارس 2008فندق هيلتون صاللةاالجتماع غير االعتيادي2007

10.05 صباحا26 مارس 2008فندق هيلتون صاللةاالجتماع السنوي العام2007

10.00 صباحا25 مارس 2009فندق هيلتون صاللةاالجتماع غير االعتيادي2008

10.25 صباحا25 مارس 2009فندق هيلتون صاللةاالجتماع السنوي العام2008

10.00 صباحا25 مارس 2010فندق هيلتون صاللةاالجتماع غير االعتيادي2009

10.10 صباحا25 مارس 2010فندق هيلتون صاللةاالجتماع السنوي العام2009

9.08 صباحا3 نوفمبر 2010فندق هيلتون صاللةاالجتماع العام االعتيادي2009

9.20 صباحا3 نوفمبر 2010فندق هيلتون صاللةاالجتماع غير االعتيادي2010

3.00 عصرا28 مارس 2011فندق هيلتون صاللةاالجتماع العام االعتيادي2010

3.00 عصرا28 مارس 2012فندق هيلتون صاللةاالجتماع العام االعتيادي2011

3.00 عصرًا27 مارس 2013فندق هيلتون صاللةاإلجتماع العام اإلعتيادي2012

3.00 عصرًا26 مارس 2014فندق هيلتون صاللةاإلجتماع العام اإلعتيادي2013

3.00 عصرًا26 مارس 2015فندق كراون بالزا صاللةاإلجتماع العام اإلعتيادي2014

5.00 عصرًا28 مارس 2016 فندق هيلتون صاللةاالجتماع السنوي العام2015

لقد أقر المساهمون جميع القرارات التي صدرت عقب االجتماعات .

سبل االتصال بالمساهمين والمستثمرين   :

· 	www.تـــم نشــر النتائــج الربــع ســنوية فــي الصحــف المحليــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وهــذه النتائــج متاحــة علــى موقــع الشــركة
الماليــة .  لــأوراق  portofsalalah.com  أوعلــى موقــع ســوق مســقط 

· لم تقدم الشركة أي عروض مرئية للمستثمرين من الشركات أو المحللين خال السنة . 	
· تعتبر مناقشات وتحليات مجلس اإلدارة جزءا من التقرير السنوي .	

المكافآت   :

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :
المكافآت التي يقترح أن تصرف إلى أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى 25,000 لاير عماني عن اجور حضور االجتماعات خال عام 2016 

بلغت 150,000 لاير عماني )كانت في عام 2015 – 120,000 ر.ع (
تفاصيل المكافآت المدفوعة ألعلى خمسة موظفين بالشركة 

خال عام 2016 بلغ إجمالي المرتبات و المكافآت المدفوعة ألعلى خمس مدراء تنفيذيين بالشركة والتي شملت عناصر مختلفة مبلغا قدره614,632  
لاير عماني  وكما هو مبين بالتفصيل )عام 2015 – 559.939 ر.ع. ( 

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين

EY هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــات والخدمــات االستشــارية. تلتــزم EY علــى القيــام بدورهــا فــي بنــاء 
عالمــاً أفضــل للعمــل. إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقــوم EY بتقديمهــا ُتســاعد فــي بنــاء الثقــة فــي أســواق رأس المــال واالقتصــادات فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. 
إن ممارســة MENA الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا مــن EY قــد كانــت تعمــل فــي المنطقــة منــذ ســنة 1923 وتوظــف أكثــر مــن 6.500 
 EY ــاد. تشــكل ــي الب ــة ف ــات المهني ــي مجــال الخدم ــدة ف ــذ ســنة 1974 وهــي الشــركة الرائ ــان من ــي ســلطنة ُعم ــل ف ــت EY تعم ــد كان ــي. وق مهن
MENA الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا جــزءاً مــن ممارســة EMEIA أوروبــا والشــرق األوســط والهنــد وأفريقيــا مــن EY، مــع أكثــر مــن 
ــف 231.000 مهنــي فــي أكثــر  4.400 شــريك ومــا يقــارب مــن100.000 مهنــي. علــى الصعيــد العالمــي، تعمــل EY فــي أكثــر مــن 150 بلــد وُتوظِّ

.EY لمزيــد مــن المعلومــات حــول ey.com مــن 700 مكتــب. يرجــى زيــارة الموقــع
ــى  ــة ال ــة لخدمــات الموانــىء اضاف ــق المقدمــة لشــركة صال ــر خدمــات التدقي ــورة الشــركة 14.500 لاير عمانــي نظي خــال ســنة2016  بلغــت فات

ــة. ــف الفعلي المصاري

االمتثال :

تفاصيــل العقوبــات وقــرارات عــدم امتثــال الشــركة للوائــح والقوانيــن والنقــد الموجــه الــى الشــركة مــن قبــل ســوق مســقط لــأوراق الماليــة، 
والهيئــة العامــة لســوق المــال أو إي ســلطة قانونيــة تتعلــق بــأي موضــوع يخــص أســواق رأس المــال خــال الســنوات الثــاث الماضيــة:

التفاصيلالسنة

اليوجد2014

اليوجد2015

التاخر في االفصاح عن البيانات المالية الربعية غير المدققة )الربع الثالث لسنة 2016(. دفعت الشركة غرامة مقدارها 2.200 2016
ريال عماني. مع ذلك فقد كانت الشركة منتظمة في رفع النتائج الربعية غير المدققة وغير المصادقة ضمن المدة الزمنية 

التي حددتها سوق مسقط لالوراق المالية .

نود أن نؤكد بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة ما يأتي:
· تم إعداد البيانات المالية وفق المعايير والقواعد المعمول بها.	
· أن المجلس يراجع دوماً كفاءة وماءمة سياقات المراقبة الداخلية للشركة.	
· ال توجد أحداث ملموسة تؤثر على إستمرارية الشركة وقابليتها على المضي قدما بعملياتها خال السنة المالية القادمة.	

أحمد بن ناصر المحرزي
رئيس مجلــــــــس اإلدارة
16 فــبـــــــــــرايــــــر 2017
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

بيان المركز المالي  الموحد المدقق  كما في 31 ديسمبر 2016

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016ايضاح31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
الف دوالر مريكيالف دوالر امريكيالف ريال عمانيالف ريال عماني

االصول 
االصول غير المتداولة 

173.843186.207الممتلكات والمعدات71.61866.86311
437476اصول غير ملموسة18316812
772772استثمارات متاحة للبيع29729713

39.00039.000ودائع ألجل15.00015.00014
________________________________

87.09882.328214.052226.455
________________________________

االصول المتداولة
5.0853.871المخزون1.4901.95415
28.76020.420الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة االخرى7.85411.06216
10.40023.400ودائع ألجل9.0004.00017
8.9629.264النقد وما في حكم النقد3.5643.44717

70-أصول مصنفة كمتاحة للبيع27-11
________________________________

21.93520.46353.20757.025
________________________________

267.259283.480مجموع االصول109.033102.791
==============================

حقوق المساهمين
46.75846.758راس المال18)أ(17.98417.984
7.6667.666عالوة اصدار االسهم 18)ب(2.9492.949
15.58415.584احتياطي قانوني18)ج(5.9945.994
)1.940()1.292(عجز التحوط26)497()746(

252252احتياطي القيمة العادلة9797
71.49365.957االرباح المحتجزة25.36927.498

________________________________
140.461134.277حقوق المساهمين منسوبة الى مالكي اسهم الشركة االم51.64754.025

9086حصص غير ُمسيِطرة 18)د(3334
________________________________

140.551134.363مجموع حقوق المساهمين51.68054.059
________________________________

االلتزامات
التزامات غير متداولة

23.21546.430قروض وإقتراضات 17.8578.92922
15.43416.944ضريبة مؤجلة6.5175.93625
6.6635.686مكافآت نهاية الخدمة للموظفين2.1872.56323

345682ادوات مالية مشتقة26213326
______________________________

26.82317.56145.65769.742
______________________________

التزامات متداولة
56.88954.902ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى21.11721.87824
23.21523.215قروض وإقتراضات 8.9298.92922

9471.258ادوات مالية مشتقة48436426
________________________________

30.53031.17181.05179.375
________________________________

126.708149.117مجموع االلتزامات57.35348.732
________________________________

267.259283.480مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات 109.033102.791
============================

0.780.75صافي االصول للسهم الواحد )دوالر امريكي / ر. ع(0.2870.30021
============================

إعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية الموحدة وصرح بإصدارها بتاريخ 16 فبراير 2017 ووقع عليها بالنيابة كل من:

المسؤول المالي الرئيسيالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 والجداول المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.
بيان المركز المالي للشركة األم يتم عرضه كجدول منفصل حول البيانات المالية الموحدة.
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بيان المركز المالي  الموحد المدقق  كما في 31 ديسمبر 2016

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016ايضاح31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
الف دوالر مريكيالف دوالر امريكيالف ريال عمانيالف ريال عماني

االصول 
االصول غير المتداولة 

173.843186.207الممتلكات والمعدات71.61866.86311
437476اصول غير ملموسة18316812
772772استثمارات متاحة للبيع29729713
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21.93520.46353.20757.025
________________________________

267.259283.480مجموع االصول109.033102.791
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46.75846.758راس المال18)أ(17.98417.984
7.6667.666عالوة اصدار االسهم 18)ب(2.9492.949
15.58415.584احتياطي قانوني18)ج(5.9945.994
)1.940()1.292(عجز التحوط26)497()746(

252252احتياطي القيمة العادلة9797
71.49365.957االرباح المحتجزة25.36927.498

________________________________
140.461134.277حقوق المساهمين منسوبة الى مالكي اسهم الشركة االم51.64754.025

9086حصص غير ُمسيِطرة 18)د(3334
________________________________

140.551134.363مجموع حقوق المساهمين51.68054.059
________________________________

االلتزامات
التزامات غير متداولة

23.21546.430قروض وإقتراضات 17.8578.92922
15.43416.944ضريبة مؤجلة6.5175.93625
6.6635.686مكافآت نهاية الخدمة للموظفين2.1872.56323

345682ادوات مالية مشتقة26213326
______________________________

26.82317.56145.65769.742
______________________________

التزامات متداولة
56.88954.902ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى21.11721.87824
23.21523.215قروض وإقتراضات 8.9298.92922

9471.258ادوات مالية مشتقة48436426
________________________________

30.53031.17181.05179.375
________________________________

126.708149.117مجموع االلتزامات57.35348.732
________________________________

267.259283.480مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات 109.033102.791
============================

0.780.75صافي االصول للسهم الواحد )دوالر امريكي / ر. ع(0.2870.30021
============================

إعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية الموحدة وصرح بإصدارها بتاريخ 16 فبراير 2017 ووقع عليها بالنيابة كل من:

المسؤول المالي الرئيسيالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 والجداول المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.
بيان المركز المالي للشركة األم يتم عرضه كجدول منفصل حول البيانات المالية الموحدة.
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بيان الدخل الشامل الموحد المدقق

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016ايضاح31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
الف دوالر امريكيالف دوالر امريكيالف ريال عمانيالف ريال عماني

28142.667128.722اإليرادات 49.50854.872
78.088(()89.402(5التكاليف المباشرة للتشغيل)34.385()30.034(
17.411(()18.342(6مصروفات التشغيل االخرى)7.055()6.696(
18.503(()19.409(7مصروفات إدارية وعمومية)7.465()7.117(
84.2673.788إيرادات اخرى1.4571.641

______________________________
19.78118.508ارباح التشغيل7.1187.608

)3.846()2.878(9تكاليف التمويل)1.107()1.479(
______________________________

16.90314.662ربح السنة قبل الضريبة5.6396.501
)1.188()2.015(25ضريبة الدخل)775()457(

______________________________
14.88813.474الربح للسنة5.1825.726

============================
دخل شامل آخر

البنود التي يمكن اعادة تصنيفها الى الربح او الخسارة
10-13تغير القيمة العادلة لإلستثمارات -4

6481.781صافي الحركة في تحوطات التدفق النقدي685249
______________________________

6481.791دخل شامل آخر للسنة بعد خصم الضريبة689249
______________________________

15.53615.265مجموع الدخل الشامل للسنة بعد خصم الضريبة5.8715.975
============================

الربح المنسوب الى:
14.88413.482مساهمي الشركة االم 5.1855.725

)8(4حصص غير ُمسيِطرة1)3(
______________________________

5.1825.72614.88813.474
============================

مجموع الدخل الشامل 
المنسوب الى:

15.53215.273مساهمي الشركة االم5.8745.974
)8(4حصص غير ُمسيِطرة1)3(

______________________________
5.8715.97515.53615.265

============================
190.080.07الربح االساسي للسهم الواحد)دوالر امريكي / ريال عماني(0.0290.032

==========================

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 والجداول المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.
بيان الدخل الشامل للشركة األم يتم عرضه كجدول منفصل حول البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المدقق

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

المنسوبة إلى حقوق مساهمي الشركة األم

رأس المال
عالوة 
إصدار 

األسهم
االحتياطي 

القانوني
إحتياطي  عجز التحوط

القيمة 
العادلة

أرباح محتجزة
المجموع

حصص 
غير 

ُمسيِطرة 
المجموع

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

9322.88248.4713648.507)1.431(17.9842.9495.994الرصيد في 1 يناير 2015 
5.182)3(5.1855.185-----ربح السنة 

689-689-6854---إيرادات شاملة أخرى
5.871)3(68545.1855.874---إجمالي إيرادات شاملة

توزيعات أرباح مدفوعة 
)2.698(-)2.698()2.698(-----)إيضاح 20(

9725.36951.6473351.680)746(17.9842.9495.994الرصيد في 31 ديسمبر 2015
9725.36951.6473351.680)746(17.9842.9495.994الرصيد في 1  يناير 2016

5.7255.72515.726-----ربح السنة 
249-249--249---إيرادات شاملة أخرى

5.7255.97415.975-249---إجمالي إيرادات شاملة
      توزيعات أرباح مدفوعة 

)3.596(-)3.596()3.596(-----)إيضاح 20(

9727.49854.0253454.059)497(17.9842.9495.994الرصيد في 31 ديسمبر 2016

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

24259.489126.01894126.112)3.721(46.7587.66615.584الرصيد في 1 يناير 2015
13.474)8(13.48213.482--        -   --ربح السنة

1.791-1.791-1.78110        -   --إيرادات شاملة أخرى
15.265)8(1.7811013.48215.273---إجمالي إيرادات شاملة
توزيعات أرباح مدفوعة

)7.014(-)7.014()7.014(--        -   --)إيضاح 20(

25265.957134.27786134.363)1.940(46.7587.66615.584الرصيد في 31 ديسمبر 2015
25265.957134.27786134.363)1.940(46.7587.66615.584الرصيد في 1  يناير 2016

14.88414.884414.888--        -   --ربح السنة
648-648--648        -   --إيرادات شاملة أخرى

14.88415.532415.536-648---إجمالي إيرادات شاملة
توزيعات أرباح مدفوعة

)9.348(-)9.348()9.348(--        -   --)إيضاح 20(

25271.493140.46190140.551)1.292(46.7587.66615.584الرصيد في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 والجداول المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.
بيان التغيرات في حقوق المساهمين للشركة األم يتم عرضه كجدول منفصل حول البيانات المالية الموحدة.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

بيان الدخل الشامل الموحد المدقق

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016ايضاح31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
الف دوالر امريكيالف دوالر امريكيالف ريال عمانيالف ريال عماني

28142.667128.722اإليرادات 49.50854.872
78.088(()89.402(5التكاليف المباشرة للتشغيل)34.385()30.034(
17.411(()18.342(6مصروفات التشغيل االخرى)7.055()6.696(
18.503(()19.409(7مصروفات إدارية وعمومية)7.465()7.117(
84.2673.788إيرادات اخرى1.4571.641

______________________________
19.78118.508ارباح التشغيل7.1187.608

)3.846()2.878(9تكاليف التمويل)1.107()1.479(
______________________________

16.90314.662ربح السنة قبل الضريبة5.6396.501
)1.188()2.015(25ضريبة الدخل)775()457(

______________________________
14.88813.474الربح للسنة5.1825.726

============================
دخل شامل آخر

البنود التي يمكن اعادة تصنيفها الى الربح او الخسارة
10-13تغير القيمة العادلة لإلستثمارات -4

6481.781صافي الحركة في تحوطات التدفق النقدي685249
______________________________

6481.791دخل شامل آخر للسنة بعد خصم الضريبة689249
______________________________

15.53615.265مجموع الدخل الشامل للسنة بعد خصم الضريبة5.8715.975
============================

الربح المنسوب الى:
14.88413.482مساهمي الشركة االم 5.1855.725

)8(4حصص غير ُمسيِطرة1)3(
______________________________

5.1825.72614.88813.474
============================

مجموع الدخل الشامل 
المنسوب الى:

15.53215.273مساهمي الشركة االم5.8745.974
)8(4حصص غير ُمسيِطرة1)3(

______________________________
5.8715.97515.53615.265

============================
190.080.07الربح االساسي للسهم الواحد)دوالر امريكي / ريال عماني(0.0290.032

==========================

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 والجداول المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.
بيان الدخل الشامل للشركة األم يتم عرضه كجدول منفصل حول البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المدقق

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

المنسوبة إلى حقوق مساهمي الشركة األم

رأس المال
عالوة 
إصدار 

األسهم
االحتياطي 

القانوني
إحتياطي  عجز التحوط

القيمة 
العادلة

أرباح محتجزة
المجموع

حصص 
غير 

ُمسيِطرة 
المجموع

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

9322.88248.4713648.507)1.431(17.9842.9495.994الرصيد في 1 يناير 2015 
5.182)3(5.1855.185-----ربح السنة 

689-689-6854---إيرادات شاملة أخرى
5.871)3(68545.1855.874---إجمالي إيرادات شاملة

توزيعات أرباح مدفوعة 
)2.698(-)2.698()2.698(-----)إيضاح 20(

9725.36951.6473351.680)746(17.9842.9495.994الرصيد في 31 ديسمبر 2015
9725.36951.6473351.680)746(17.9842.9495.994الرصيد في 1  يناير 2016

5.7255.72515.726-----ربح السنة 
249-249--249---إيرادات شاملة أخرى

5.7255.97415.975-249---إجمالي إيرادات شاملة
      توزيعات أرباح مدفوعة 

)3.596(-)3.596()3.596(-----)إيضاح 20(

9727.49854.0253454.059)497(17.9842.9495.994الرصيد في 31 ديسمبر 2016

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف 
دوالر أمريكي

24259.489126.01894126.112)3.721(46.7587.66615.584الرصيد في 1 يناير 2015
13.474)8(13.48213.482--        -   --ربح السنة

1.791-1.791-1.78110        -   --إيرادات شاملة أخرى
15.265)8(1.7811013.48215.273---إجمالي إيرادات شاملة
توزيعات أرباح مدفوعة

)7.014(-)7.014()7.014(--        -   --)إيضاح 20(

25265.957134.27786134.363)1.940(46.7587.66615.584الرصيد في 31 ديسمبر 2015
25265.957134.27786134.363)1.940(46.7587.66615.584الرصيد في 1  يناير 2016

14.88414.884414.888--        -   --ربح السنة
648-648--648        -   --إيرادات شاملة أخرى

14.88415.532415.536-648---إجمالي إيرادات شاملة
توزيعات أرباح مدفوعة

)9.348(-)9.348()9.348(--        -   --)إيضاح 20(

25271.493140.46190140.551)1.292(46.7587.66615.584الرصيد في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 والجداول المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.
بيان التغيرات في حقوق المساهمين للشركة األم يتم عرضه كجدول منفصل حول البيانات المالية الموحدة.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

بيان التدفقات النقدية الموحد المدقق

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016

31 ديسمبر312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015

ألف دوالرألف دوالرألف ر.عألف ر.ع

امريكيامريكيأنشطة التشغيل

16.90314.662ربح السنة قبل الضرائب  5.6396.501

تسويات عن:

22.34521.551استهالك وإطفاء 8.2898.594

1.154828مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين318444

(13((343(ربح بيع معدات(132((5(

(720((1.812(إيرادات فوائد(697((277(

2.7903.760تكاليف التمويل1.4461.073

41.03740.068أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل15.41015.783

(172((1.214(التغير في المخزون(464((66(

2.387(8.340(التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى(3.208(917

1.4684.470التغير في الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى1.721562

32.95146.753ربح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل17.98212.673

(427((177(مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين(68((164(

(1.485((3.008(ضريبة مدفوعة(1.157((571(

29.76644.841صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل17.24711.448

أنشطة االستثمار

(10.480((9.951(شراء ممتلكات ومعدات(3.828((4.029(

42413حصيلة بيع ممتلكات ومعدات5163

1.812720فوائد مقبوضة277697

(13.399(13.000النقص )الزيادة( في الودائع اآلجلة اآلخرى5.000(5.154(

(23.146(5.285صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة االستثمار2.032(8.901(

أنشطة التمويل

(37.566((23.215(سداد قروض وسلف(8.928((14.449(

(7.014((9.348(توزيعات أرباح مدفوعة(3.596((2.698(

(3.760((2.790(تكلفة تمويل مدفوعة(1.073((1.446(

(48.340((35.353(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (13.597((18.593(

(26.645((302(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد  (117((10.247(

9.26435.909النقد وما في حكم النقد في 1 يناير  13.8113.564

8.9629.264النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر3.5643.447

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 والجداول المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.
بيان التدفقات النقدية للشركة األم يتم عرضه كجدول منفصل حول البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات                                                                                              

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية(

1  وضع الشركة القانوني وأنشطتها الرئيسية
شركة صالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. )»الشركة«( هي شركة مساهمة عمانية عامة مسجلة في سلطنة عمان طبقاً لقانون الشركات التجارية في 
سلطنة عمان. تتضمن البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على قوائم الشركة المالية والقوائم المالية للشركة 

التابعة لها-شركة ميناء صالة للتطوير ش م م )المشار إليهما مجتمعين بالمجموعة(. تقوم الشركة باستئجار وتجهيز وتشغيل وإدارة مرافق محطة 
الحاويات ومحطة الشحن العام في صالة، وتقوم شركة ميناء صالة للتطوير ش م م باألعمال المتعلقة بالعقارات ضمن إطار الميناء.

2  أسس إعداد الحسابات 

)أ (    فقرة االلتزام 

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المدققة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، والمتطلبات المائمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، 
ومتطلبات قانون الشركات التجارية الصادر عام 1974 وتعدياته. 

)ب(  أساس القياس وعملة العرض

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة المدققة باللاير العماني والدوالر األمريكي مقربة إلى أقرب ألف. العملة المستخدمة للمجموعة هي اللاير 
العماني. تم إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء األدوات المالية المشتقة واالستثمارات المتاحة للبيع التي تم 

إدراجها بالقيمة العادلة. سعر الصرف المستخدم للتحويل هو 1 لاير عماني =  2.6 دوالر أمريكي ويتم عرض المبالغ بالدوالر األمريكي فقط لسهولة 
الرجوع إليها من قبل القارئ.

)ج(  استخدام التقديرات واألحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات 
والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات تعديات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير وفي أية 
سنوات مستقبلية متأثرة. على وجه الخصوص فقد تم وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق 

السياسات المحاسبية التي لها األثر الجوهري األكبر على المبلغ المثبت في القوائم المالية الموحدة يتم إظهارها في اإليضاح 32.

3  اتفاقيات هامة

دخلت الشركة في االتفاقيات الهامة اآلتية:

)1(  اتفاقية حق االمتياز مع حكومة سلطنة عمان يحق لها فيها تأجير، وتجهيز، وتشغيل ، وإدارة منشآت محطة الحاويات في ميناء صالة، وتسمى 
هذه االتفاقية )اتفاقية تسهيات محطة الحاويات والتراخيص المؤقتة(. مدة هذه االتفاقية ثاثون سنة تبدأ من 29 نوفمبر 1998 )»سنة االمتياز«(. 

ومقابل هذا التفويض تقوم الشركة بدفع رسوم امتياز لحكومة سلطنة عمان وتحتسب هذه الرسوم كما يأتي:
· رسوم امتياز ثابتة 255.814 دوالر أميركي سنويا تدفع لأرصفة من 1 إلى 4، تزداد بنسبة 3% لكل سنة؛ و	

· رسوم امتياز ثابتة قدرها 750.000 دوالر أمريكي في السنة تدفع للرصيف الخامس من سنة 2007 وما بعد؛ و تزداد بنسبة 3% لكل سنة.	

· رسوم امتياز ثابتة قدرها 750.000 دوالر أمريكي في السنة تدفع للرصيف السادس من سنة 2008 وما بعد؛ و تزداد بنسبة 3% لكل سنة.	

· رسوم امتياز متغيرة تحسب طبقا للبنود الواردة في اتفاقية تسهيات محطة الحاويات.	
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

بيان التدفقات النقدية الموحد المدقق

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016

31 ديسمبر312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015

ألف دوالرألف دوالرألف ر.عألف ر.ع

امريكيامريكيأنشطة التشغيل

16.90314.662ربح السنة قبل الضرائب  5.6396.501

تسويات عن:

22.34521.551استهالك وإطفاء 8.2898.594

1.154828مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين318444

(13((343(ربح بيع معدات(132((5(

(720((1.812(إيرادات فوائد(697((277(

2.7903.760تكاليف التمويل1.4461.073

41.03740.068أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل15.41015.783

(172((1.214(التغير في المخزون(464((66(

2.387(8.340(التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى(3.208(917

1.4684.470التغير في الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى1.721562

32.95146.753ربح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل17.98212.673

(427((177(مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين(68((164(

(1.485((3.008(ضريبة مدفوعة(1.157((571(

29.76644.841صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل17.24711.448

أنشطة االستثمار

(10.480((9.951(شراء ممتلكات ومعدات(3.828((4.029(

42413حصيلة بيع ممتلكات ومعدات5163

1.812720فوائد مقبوضة277697

(13.399(13.000النقص )الزيادة( في الودائع اآلجلة اآلخرى5.000(5.154(

(23.146(5.285صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة االستثمار2.032(8.901(

أنشطة التمويل

(37.566((23.215(سداد قروض وسلف(8.928((14.449(

(7.014((9.348(توزيعات أرباح مدفوعة(3.596((2.698(

(3.760((2.790(تكلفة تمويل مدفوعة(1.073((1.446(

(48.340((35.353(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (13.597((18.593(

(26.645((302(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد  (117((10.247(

9.26435.909النقد وما في حكم النقد في 1 يناير  13.8113.564

8.9629.264النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر3.5643.447

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 والجداول المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة المدققة.
بيان التدفقات النقدية للشركة األم يتم عرضه كجدول منفصل حول البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات                                                                                              

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية(

1  وضع الشركة القانوني وأنشطتها الرئيسية
شركة صالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. )»الشركة«( هي شركة مساهمة عمانية عامة مسجلة في سلطنة عمان طبقاً لقانون الشركات التجارية في 
سلطنة عمان. تتضمن البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على قوائم الشركة المالية والقوائم المالية للشركة 

التابعة لها-شركة ميناء صالة للتطوير ش م م )المشار إليهما مجتمعين بالمجموعة(. تقوم الشركة باستئجار وتجهيز وتشغيل وإدارة مرافق محطة 
الحاويات ومحطة الشحن العام في صالة، وتقوم شركة ميناء صالة للتطوير ش م م باألعمال المتعلقة بالعقارات ضمن إطار الميناء.

2  أسس إعداد الحسابات 

)أ (    فقرة االلتزام 

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المدققة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، والمتطلبات المائمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، 
ومتطلبات قانون الشركات التجارية الصادر عام 1974 وتعدياته. 

)ب(  أساس القياس وعملة العرض

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة المدققة باللاير العماني والدوالر األمريكي مقربة إلى أقرب ألف. العملة المستخدمة للمجموعة هي اللاير 
العماني. تم إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء األدوات المالية المشتقة واالستثمارات المتاحة للبيع التي تم 

إدراجها بالقيمة العادلة. سعر الصرف المستخدم للتحويل هو 1 لاير عماني =  2.6 دوالر أمريكي ويتم عرض المبالغ بالدوالر األمريكي فقط لسهولة 
الرجوع إليها من قبل القارئ.

)ج(  استخدام التقديرات واألحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات 
والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إثبات تعديات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير وفي أية 
سنوات مستقبلية متأثرة. على وجه الخصوص فقد تم وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق 

السياسات المحاسبية التي لها األثر الجوهري األكبر على المبلغ المثبت في القوائم المالية الموحدة يتم إظهارها في اإليضاح 32.

3  اتفاقيات هامة

دخلت الشركة في االتفاقيات الهامة اآلتية:

)1(  اتفاقية حق االمتياز مع حكومة سلطنة عمان يحق لها فيها تأجير، وتجهيز، وتشغيل ، وإدارة منشآت محطة الحاويات في ميناء صالة، وتسمى 
هذه االتفاقية )اتفاقية تسهيات محطة الحاويات والتراخيص المؤقتة(. مدة هذه االتفاقية ثاثون سنة تبدأ من 29 نوفمبر 1998 )»سنة االمتياز«(. 

ومقابل هذا التفويض تقوم الشركة بدفع رسوم امتياز لحكومة سلطنة عمان وتحتسب هذه الرسوم كما يأتي:
· رسوم امتياز ثابتة 255.814 دوالر أميركي سنويا تدفع لأرصفة من 1 إلى 4، تزداد بنسبة 3% لكل سنة؛ و	

· رسوم امتياز ثابتة قدرها 750.000 دوالر أمريكي في السنة تدفع للرصيف الخامس من سنة 2007 وما بعد؛ و تزداد بنسبة 3% لكل سنة.	

· رسوم امتياز ثابتة قدرها 750.000 دوالر أمريكي في السنة تدفع للرصيف السادس من سنة 2008 وما بعد؛ و تزداد بنسبة 3% لكل سنة.	

· رسوم امتياز متغيرة تحسب طبقا للبنود الواردة في اتفاقية تسهيات محطة الحاويات.	
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

3  اتفاقيات هامة )تابع(

)2(  اتفاقية إدارة محطة الحاويات مع شركة أي بي موللر للمحطات ش م م لتولي مسئولية اإلدارة اليومية للشركة وتشغيل الميناء بالنيابة عن 
الشركة. تسري هذه االتفاقية طوال سنة االمتياز. في مقابل الخدمات التي يقدمها المدير، تقوم الشركة بدفع رسوم متغيرة طبقا لحجم العائدات التي 

تحققها الشركة في محطات الحاويات. 

)3(  اتفاقية حق االمتياز مع حكومة سلطنة عمان لتجهيز وتشغيل وتسويق وإدارة خدمات ميناء صالة )اتفاقية مرافق محطة الشحن العام(. وقعت 
االتفاقية بتاريخ 11 سبتمبر 2000 على أن يكون نفاذها بأثر رجعي من 1 أكتوبر 1998، تسري االتفاقية لمدة سنة وتتطابق مدتها مع اتفاقية 

تسهيات محطة الحاويات. تقوم الشركة مقابل منح هذا االمتياز بدفع رسوم االمتياز إلى حكومة سلطنة عمان كما يأتي:

· رسوم امتياز ثابتة بواقع 49.900 لاير عماني سنويا. يبدأ دفع هذه الرسوم اعتبارا من 2005 فصاعدا وتزداد بنسبة 3% سنوياً ؛ و	

· رسوم امتياز متغيرة تحسب طبقا لبنود اتفاقية محطة الشحن العام.	

)4(  اتفاقية إدارة مرافق محطة الشحن العام مع شركة أي بي موللر للمحطات ش م م  حيث تقوم باالضطاع بمسؤولية إدارة الميناء اليومية 
وعملياته بالنيابة عن الشركة باستثناء مرافق محطة الحاويات. تعد االتفاقية نافذة طيلة مدة حق االمتياز. في مقابل الخدمات التي يقدمها المدير، تقوم 

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

4  السياسات المحاسبية الهامة

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بثبات وهي تتفق مع تلك المستخدمة في السنة الماضية.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لقد تبنت الشركة كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي هي ذات صلة بعملياتها والسارية للفترات التي تبدأ في 1 يناير 

.2016

معيار التقرير المالي الدولي 14 حسابات التأجيل التنظيمية؛	 
تعديات على معيار التقرير المالي الدولي 11 الترتيبات المشتركة: محاسبة تملكات الحصص؛	 
تعديات على معيار المحاسبة الدولي 16 و معيار المحاسبة الدولي 38: توضيح الطرق المقبولة لإلستهاك واإلطفاء؛	 
تعديات على معيار المحاسبة الدولي 16 و معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة: النباتات الُمثِمرة؛	 
تعديات على معيار المحاسبة الدولي 27: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة؛	 
التحسينات السنوية من 2012 إلى 2014:	 
معيار التقرير المالي الدولي موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة؛	 
معيار التقرير المالي الدولي 7 األدوات المالية: اإلفصاحات؛	 
معيار المحاسبة الدولي 19 منافع الموظفين؛	 
معيار المحاسبة الدولي 34 التقارير المالية المرحلية.	 
تعديات على معيار المحاسبة الدولي 1 مبادرة اإلفصاح؛	 
 تعديات على معيار التقرير المالي الدولي 10 و معيار التقرير المالي الدولي 12 و معيار المحاسبة الدولي 28 المنشآت اإلستثمارية: تطبيق 	 

إستثناء التوحيد.

 وال يتوقع أن يكون  هناك أي تأثير هام  ناتج عن تبني هذه المعايير والتفسيرات على السياسات المحاسبية  للمجموعة وال تؤثر على المبالغ المقرر 
عنها للفترات الحالية والسابقة.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

)أ(  أساس توحيد القوائم المالية

القوائم المالية الموحدة تتكون من القوائم المالية لشركة صالة لخدمات الموانئ )ش.م.ع.ع( وشركتها التابعة كما في نهاية كل سنة يصدر عنها تقرير. 
القوائم المالية للشركة التابعة يتم إعدادها لنفس فترة إعداد تقارير الشركة األم بإستخدام سياسات محاسبية متسقة. يتم إجراء تعديات من أجل تصحيح 

أي سياسات محاسبية غير متشابهة لجعلها تتماشى مع السياسات القائمة.

الشركات التابعة هي كيانات تسيطر عليها المجموعة، والمجموعة تقوم بالسيطرة على الكيان عندما تكوت معرضة، أو لديها مصالح في عوائد 
متنوعة من خال ارتباطها بالكيان ويكون لديها القدرة للتاثير على هذه العوائد من خال سيطرتها على الكيان، والشركات التابعة يتم توحيدها بالكامل 

من تاريخ تحويل السيطرة الى المجموعة ويتوقف توحيدها اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إلى خارج المجموعة.

لقد تم االستبعاد بالكامل لكافة األرصدة والمعامات واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامات بين شركات المجموعة.

التغير في حقوق ملكية لشركة تابعة، بدون تغير السيطرة، يتم محاسبته كمعاملة حقوق ملكية.

تنسب الخسائر إلى الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في الرصيد.
في حال فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:

· تلغي اإلعتراف باألصول )بما فيها الشهرة( واإللتزامات الخاصة بالشركة التابعة؛	
· تلغي اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة؛	
· تلغي فروقات التحويل المتراكمة والمدرجة في حقوق الملكية؛	
· تعترف بالقيمة العادلة للعوض المستلم؛	
· تعترف بأي إستثمار مستبقى؛	
· تعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛	
· تعيد تصنيف حصة الشركة األم من المكونات التي تم إدراجها سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى األرباح أو الخسائر. 	

 )ب(  اإليرادات

تشمل اإليرادات الدخل المحقق من الخدمات التي يتم توفيرها في كل من محطتي الحاويات والشحن العام ويتم إثباته عند استامه. ال ُيثبت أي إيراد 
في حالة وجود شكوك تتعلق باسترداد أي مستحقات أو تكاليف مصاحبة لها. يتم إثبات اإليرادات بعد خصم الخصومات والحسومات، والبعض منها 

تقدر بناءاً على حجم الحوافز وعوامل أخرى.

)ج(  إيرادات الفوائد 

تدرج إيرادات الفوائد عند إستحقاقها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناءاً على المعدل المستخدم لخصم المقبوضات النقدية المقدرة المستقبلية من خال 
تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية.

 )د(  مكافأة الموظفين

يتم إدراج التزامات المساهمة في خطة مساهمات التقاعد المحددة للموظفين العمانيين بموجب برنامج التأمينات االجتماعية العماني في قائمة الدخل 
الشامل كمصروف عند تكبدها.

مخصصات منافع نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين بموجب خطة منافع تقاعد محددة غير ممولة وتكون طبقا لقانون العمل العماني وتحسب بناءا 
على اإللتزام الذي سينشأ إذا تم االستغناء عن خدمات كل الموظفين بتاريخ التقرير.

)هـ(  العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامات بالعمات األجنبية إلى اللاير العماني وتسجل وفق سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم تحويل األصول وااللتزامات 
المالية بعمات أجنبية في تاريخ الميزانية العمومية إلى اللاير العماني بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. فروقات تحويل العمات األجنبية التي 

تنشأ عن التحويل تضمن بقائمة الدخل الشامل. يتم تحويل األصول وااللتزامات غير المالية المخصصة بالعمات األجنبية المثبتة بالقيمة التاريخية إلى 
اللاير العماني بسعر الصرف السائد  في تاريخ المعاملة. إن العملة المستخدمة لشركات المجموعة هي ذاتها.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

3  اتفاقيات هامة )تابع(

)2(  اتفاقية إدارة محطة الحاويات مع شركة أي بي موللر للمحطات ش م م لتولي مسئولية اإلدارة اليومية للشركة وتشغيل الميناء بالنيابة عن 
الشركة. تسري هذه االتفاقية طوال سنة االمتياز. في مقابل الخدمات التي يقدمها المدير، تقوم الشركة بدفع رسوم متغيرة طبقا لحجم العائدات التي 

تحققها الشركة في محطات الحاويات. 

)3(  اتفاقية حق االمتياز مع حكومة سلطنة عمان لتجهيز وتشغيل وتسويق وإدارة خدمات ميناء صالة )اتفاقية مرافق محطة الشحن العام(. وقعت 
االتفاقية بتاريخ 11 سبتمبر 2000 على أن يكون نفاذها بأثر رجعي من 1 أكتوبر 1998، تسري االتفاقية لمدة سنة وتتطابق مدتها مع اتفاقية 

تسهيات محطة الحاويات. تقوم الشركة مقابل منح هذا االمتياز بدفع رسوم االمتياز إلى حكومة سلطنة عمان كما يأتي:

· رسوم امتياز ثابتة بواقع 49.900 لاير عماني سنويا. يبدأ دفع هذه الرسوم اعتبارا من 2005 فصاعدا وتزداد بنسبة 3% سنوياً ؛ و	

· رسوم امتياز متغيرة تحسب طبقا لبنود اتفاقية محطة الشحن العام.	

)4(  اتفاقية إدارة مرافق محطة الشحن العام مع شركة أي بي موللر للمحطات ش م م  حيث تقوم باالضطاع بمسؤولية إدارة الميناء اليومية 
وعملياته بالنيابة عن الشركة باستثناء مرافق محطة الحاويات. تعد االتفاقية نافذة طيلة مدة حق االمتياز. في مقابل الخدمات التي يقدمها المدير، تقوم 

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

4  السياسات المحاسبية الهامة

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بثبات وهي تتفق مع تلك المستخدمة في السنة الماضية.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لقد تبنت الشركة كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي هي ذات صلة بعملياتها والسارية للفترات التي تبدأ في 1 يناير 

.2016

معيار التقرير المالي الدولي 14 حسابات التأجيل التنظيمية؛	 
تعديات على معيار التقرير المالي الدولي 11 الترتيبات المشتركة: محاسبة تملكات الحصص؛	 
تعديات على معيار المحاسبة الدولي 16 و معيار المحاسبة الدولي 38: توضيح الطرق المقبولة لإلستهاك واإلطفاء؛	 
تعديات على معيار المحاسبة الدولي 16 و معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة: النباتات الُمثِمرة؛	 
تعديات على معيار المحاسبة الدولي 27: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة؛	 
التحسينات السنوية من 2012 إلى 2014:	 
معيار التقرير المالي الدولي موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة؛	 
معيار التقرير المالي الدولي 7 األدوات المالية: اإلفصاحات؛	 
معيار المحاسبة الدولي 19 منافع الموظفين؛	 
معيار المحاسبة الدولي 34 التقارير المالية المرحلية.	 
تعديات على معيار المحاسبة الدولي 1 مبادرة اإلفصاح؛	 
 تعديات على معيار التقرير المالي الدولي 10 و معيار التقرير المالي الدولي 12 و معيار المحاسبة الدولي 28 المنشآت اإلستثمارية: تطبيق 	 

إستثناء التوحيد.

 وال يتوقع أن يكون  هناك أي تأثير هام  ناتج عن تبني هذه المعايير والتفسيرات على السياسات المحاسبية  للمجموعة وال تؤثر على المبالغ المقرر 
عنها للفترات الحالية والسابقة.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

)أ(  أساس توحيد القوائم المالية

القوائم المالية الموحدة تتكون من القوائم المالية لشركة صالة لخدمات الموانئ )ش.م.ع.ع( وشركتها التابعة كما في نهاية كل سنة يصدر عنها تقرير. 
القوائم المالية للشركة التابعة يتم إعدادها لنفس فترة إعداد تقارير الشركة األم بإستخدام سياسات محاسبية متسقة. يتم إجراء تعديات من أجل تصحيح 

أي سياسات محاسبية غير متشابهة لجعلها تتماشى مع السياسات القائمة.

الشركات التابعة هي كيانات تسيطر عليها المجموعة، والمجموعة تقوم بالسيطرة على الكيان عندما تكوت معرضة، أو لديها مصالح في عوائد 
متنوعة من خال ارتباطها بالكيان ويكون لديها القدرة للتاثير على هذه العوائد من خال سيطرتها على الكيان، والشركات التابعة يتم توحيدها بالكامل 

من تاريخ تحويل السيطرة الى المجموعة ويتوقف توحيدها اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إلى خارج المجموعة.

لقد تم االستبعاد بالكامل لكافة األرصدة والمعامات واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامات بين شركات المجموعة.

التغير في حقوق ملكية لشركة تابعة، بدون تغير السيطرة، يتم محاسبته كمعاملة حقوق ملكية.

تنسب الخسائر إلى الحقوق غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في الرصيد.
في حال فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:

· تلغي اإلعتراف باألصول )بما فيها الشهرة( واإللتزامات الخاصة بالشركة التابعة؛	
· تلغي اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة؛	
· تلغي فروقات التحويل المتراكمة والمدرجة في حقوق الملكية؛	
· تعترف بالقيمة العادلة للعوض المستلم؛	
· تعترف بأي إستثمار مستبقى؛	
· تعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛	
· تعيد تصنيف حصة الشركة األم من المكونات التي تم إدراجها سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى األرباح أو الخسائر. 	

 )ب(  اإليرادات

تشمل اإليرادات الدخل المحقق من الخدمات التي يتم توفيرها في كل من محطتي الحاويات والشحن العام ويتم إثباته عند استامه. ال ُيثبت أي إيراد 
في حالة وجود شكوك تتعلق باسترداد أي مستحقات أو تكاليف مصاحبة لها. يتم إثبات اإليرادات بعد خصم الخصومات والحسومات، والبعض منها 

تقدر بناءاً على حجم الحوافز وعوامل أخرى.

)ج(  إيرادات الفوائد 

تدرج إيرادات الفوائد عند إستحقاقها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناءاً على المعدل المستخدم لخصم المقبوضات النقدية المقدرة المستقبلية من خال 
تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية.

 )د(  مكافأة الموظفين

يتم إدراج التزامات المساهمة في خطة مساهمات التقاعد المحددة للموظفين العمانيين بموجب برنامج التأمينات االجتماعية العماني في قائمة الدخل 
الشامل كمصروف عند تكبدها.

مخصصات منافع نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين بموجب خطة منافع تقاعد محددة غير ممولة وتكون طبقا لقانون العمل العماني وتحسب بناءا 
على اإللتزام الذي سينشأ إذا تم االستغناء عن خدمات كل الموظفين بتاريخ التقرير.

)هـ(  العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامات بالعمات األجنبية إلى اللاير العماني وتسجل وفق سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم تحويل األصول وااللتزامات 
المالية بعمات أجنبية في تاريخ الميزانية العمومية إلى اللاير العماني بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. فروقات تحويل العمات األجنبية التي 

تنشأ عن التحويل تضمن بقائمة الدخل الشامل. يتم تحويل األصول وااللتزامات غير المالية المخصصة بالعمات األجنبية المثبتة بالقيمة التاريخية إلى 
اللاير العماني بسعر الصرف السائد  في تاريخ المعاملة. إن العملة المستخدمة لشركات المجموعة هي ذاتها.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

 4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

)و(  األدوات المالية المشتقة والتحوط

أبرمت الشركة عقود أدوات مالية مشتقة بشكل رئيسي عقود مقايضات أسعار الفائدة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة. عند بدء 
عاقة التحوط، تقوم المجموعة رسمياً بتصنيف وتوثيق عاقة التحوط التي ترغب في تطبيق محاسبة التحوط وهدف إدارة المخاطر واستراتيجية 
القيام بالتحوط. تدرج أدوات المشتقات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام العقد المشتق ويتم إعادة قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. القيم العادلة 

لأدوات المالية المشتقة يتم إدراجها ضمن المديونيات األخرى في حالة العقود المربحة ويتم إدراجها ضمن الدائنون اآلخرون في حالة العقود غير 
المربحة.

القيمة العادلة لعقود مقايضات أسعار الفائدة يتم إحتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام أسعار الفائدة اآلجلة الحالية لبنود بنفس 
اإلستحقاق.

الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر من األداة المحوطة يتم إدراجه مباشرًة في الدخل الشامل اآلخر، بينما أي جزء غير فعال يتم إدراجه على الفور 
في قائمة الدخل الشامل كمصروفات تمويل.

المبالغ المدرجة في الدخل الشامل يتم تحويلها إلى قائمة الدخل الشامل حينما تؤثر معاملة التحوط على قائمة الدخل الشامل، مثال على ذلك عند إدراج 
دخل مالي محوط أو مصروف مالي محوط أو عند وقوع عملية بيع ُمتنبأ بها. بينما البند المحوط هو تكلفة األصل أو اإللتزام غير المالي، فإن المبالغ 

المدرجة في الدخل الشامل اآلخر يتم تحويلها إلى القيمة الدفترية األولية لأصل أو اإللتزام غير المالي.

في حالة المعاملة الُمتنبأ بها أو اإلرتباطات غير متوقع حدوثها، فإن المبالغ المدرجة سابقاً في حقوق الملكية يتم تحويلها إلى قائمة الدخل الشامل. في 
حالة إنتهاء األداة المحوطة أو بيعها أو إنهائها أو استخدامها بدون تجديدها أو إذا تم إلغائها كأداة محوطة، فإن المبالغ المدرجة سابقاً في حقوق الملكية 

تبقى في الدخل الشامل اآلخر لحين حدوث المعاملة الُمتنبأ بها أو اإلرتباطات.

 )ز(  األصول غير الملموسة

قامت الشركة برسملة مصروفات الدراسات األولية لتطوير ميناء صالة، وقد أدرجت هذه المصروفات بسعر التكلفة ناقصا االستهاك المتراكم وأي 
انخفاض في قيمة األصول )راجع السياسة المحاسبية ]ل[(. يدرج إطفاء مصروفات التطوير في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت طيلة سنة 

االمتياز. األصول غير الملموسة األخرى تتضمن بشكل رئيسي برامج الحاسب اآللي. يتم رسملة تراخيص برامج الحاسب االلي المشتراة على أساس 
التكاليف المتكبدة لشراء وجلب إلستخدام برامج معينة. يتم إطفاء هذه التكاليف بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية 

)من ثاث إلى خمس سنوات(.

)ح(  الممتلكات والمعدات

]1[  اإلثبات والقياس 
يتم إدراج بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهاك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة) أنظر السياسة المحاسبية )ي((. تكاليف 

اإلقتراض المنسوبة مباشرًة إلى تملك، إنشاء، أو إنتاج أصل يتم إدراجها ضمن تكلفة ذلك األصل. تتم رسملة تكلفة المصروفات الاحقة بالممتلكات 
والمعدات فقط عندما تنتج عنها زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية الضمنية في بند الممتلكات والمعدات. كل المصروفات األخرى يتم إثباتها في قائمة 

الدخل الشامل خال السنة المالية التي يتم فيها تكبدها. األرباح والخسائر من بيع بند الممتلكات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة تحصيات البيع مع 
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات وتدرج ضمن »إيرادات أخرى« في بيان الدخل الشامل. 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

)ح(  الممتلكات والمعدات )تابع(

]1[  اإلثبات والقياس  )تابع(
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ يتم قياسها بالتكلفة ناقصاً إنخفاض القيمة إن وجد. األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستهلك لحين أن تكون األصول 
جاهزة لإلستخدام المقصود منها ويتم تحويلها إلى الفئة المعنية تحت بند الممتلكات والمعدات.  

]2[  االستهالك
يتم تحميل اإلستهاك على قائمة الدخل الشامل. يتم إحتساب االستهاك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل جزء من 

الممتلكات والمعدات على النحو التالي:

السنوات

3 – 5تحسينات على العقارات المستأجرة

10 – 15تحسينات البنية التحتية 

6 – 25رافعات قنطرية لرصيف الميناء

15رافعات الميناء المتحركة 

15رافعات على إطارات مطاطية

10 – 15قاطرات ومقطورات

3 – 5رافعات شوكية ومعدات نقل حاويات

15 – 30معدات بحرية

3 – 5سيارات

1 – 5أجهزة الحاسب اآللي

3 – 5أثاث وتركيبات ومعدات

7أنظمة رسو السفن

3-5 الحوض الجاف للسفن 

يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر 
المستبدل. يتم رسملة المصروفات المتكبدة على الحوض الجاف للسفن ويتم إستهاكها على مدى عمرها اإلنتاجي وقدره من ثاثة إلى خمسة سنوات. 

يتم رسملة المصروفات الاحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بها من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. تدرج كافة 
المصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

األعمار االنتاجية والقيمة المتبقية وطريقة االستهاك، يتم تعديلها بأثر مستقبلي كما هو مناسباً.

)ط(  االستثمارات المتاحة للبيع  

يتم تصنيف استثمارات المجموعة في األسهم على أساس أنها استثمارات متاحة للبيع. والحقاً علي اإلثبات المبدئي يتم قياسها بالقيمة العادلة مع إدراج 
أي تغيرات، غير خسارة انخفاض القيمة وغير الخسائر علي األصول النقدية المتاحة للبيع، في قائمة الدخل الشامل اآلخر. القيمة العادلة لاستثمارات 

المتاحة للبيع هي السعر المعروض في نهاية تاريخ الميزانية العمومية. يتم إثبات/ الغاء إثبات االستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ قيام المجموعة 
باالرتباط لشراء/ بيع االستثمار. عند الغاء إثبات استثمار، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الشامل.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

 4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

)و(  األدوات المالية المشتقة والتحوط

أبرمت الشركة عقود أدوات مالية مشتقة بشكل رئيسي عقود مقايضات أسعار الفائدة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة. عند بدء 
عاقة التحوط، تقوم المجموعة رسمياً بتصنيف وتوثيق عاقة التحوط التي ترغب في تطبيق محاسبة التحوط وهدف إدارة المخاطر واستراتيجية 
القيام بالتحوط. تدرج أدوات المشتقات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام العقد المشتق ويتم إعادة قياسها الحقاً بالقيمة العادلة. القيم العادلة 

لأدوات المالية المشتقة يتم إدراجها ضمن المديونيات األخرى في حالة العقود المربحة ويتم إدراجها ضمن الدائنون اآلخرون في حالة العقود غير 
المربحة.

القيمة العادلة لعقود مقايضات أسعار الفائدة يتم إحتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام أسعار الفائدة اآلجلة الحالية لبنود بنفس 
اإلستحقاق.

الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر من األداة المحوطة يتم إدراجه مباشرًة في الدخل الشامل اآلخر، بينما أي جزء غير فعال يتم إدراجه على الفور 
في قائمة الدخل الشامل كمصروفات تمويل.

المبالغ المدرجة في الدخل الشامل يتم تحويلها إلى قائمة الدخل الشامل حينما تؤثر معاملة التحوط على قائمة الدخل الشامل، مثال على ذلك عند إدراج 
دخل مالي محوط أو مصروف مالي محوط أو عند وقوع عملية بيع ُمتنبأ بها. بينما البند المحوط هو تكلفة األصل أو اإللتزام غير المالي، فإن المبالغ 

المدرجة في الدخل الشامل اآلخر يتم تحويلها إلى القيمة الدفترية األولية لأصل أو اإللتزام غير المالي.

في حالة المعاملة الُمتنبأ بها أو اإلرتباطات غير متوقع حدوثها، فإن المبالغ المدرجة سابقاً في حقوق الملكية يتم تحويلها إلى قائمة الدخل الشامل. في 
حالة إنتهاء األداة المحوطة أو بيعها أو إنهائها أو استخدامها بدون تجديدها أو إذا تم إلغائها كأداة محوطة، فإن المبالغ المدرجة سابقاً في حقوق الملكية 

تبقى في الدخل الشامل اآلخر لحين حدوث المعاملة الُمتنبأ بها أو اإلرتباطات.

 )ز(  األصول غير الملموسة

قامت الشركة برسملة مصروفات الدراسات األولية لتطوير ميناء صالة، وقد أدرجت هذه المصروفات بسعر التكلفة ناقصا االستهاك المتراكم وأي 
انخفاض في قيمة األصول )راجع السياسة المحاسبية ]ل[(. يدرج إطفاء مصروفات التطوير في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت طيلة سنة 

االمتياز. األصول غير الملموسة األخرى تتضمن بشكل رئيسي برامج الحاسب اآللي. يتم رسملة تراخيص برامج الحاسب االلي المشتراة على أساس 
التكاليف المتكبدة لشراء وجلب إلستخدام برامج معينة. يتم إطفاء هذه التكاليف بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية 

)من ثاث إلى خمس سنوات(.

)ح(  الممتلكات والمعدات

]1[  اإلثبات والقياس 
يتم إدراج بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهاك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة) أنظر السياسة المحاسبية )ي((. تكاليف 

اإلقتراض المنسوبة مباشرًة إلى تملك، إنشاء، أو إنتاج أصل يتم إدراجها ضمن تكلفة ذلك األصل. تتم رسملة تكلفة المصروفات الاحقة بالممتلكات 
والمعدات فقط عندما تنتج عنها زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية الضمنية في بند الممتلكات والمعدات. كل المصروفات األخرى يتم إثباتها في قائمة 

الدخل الشامل خال السنة المالية التي يتم فيها تكبدها. األرباح والخسائر من بيع بند الممتلكات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة تحصيات البيع مع 
القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات وتدرج ضمن »إيرادات أخرى« في بيان الدخل الشامل. 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

)ح(  الممتلكات والمعدات )تابع(

]1[  اإلثبات والقياس  )تابع(
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ يتم قياسها بالتكلفة ناقصاً إنخفاض القيمة إن وجد. األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستهلك لحين أن تكون األصول 
جاهزة لإلستخدام المقصود منها ويتم تحويلها إلى الفئة المعنية تحت بند الممتلكات والمعدات.  

]2[  االستهالك
يتم تحميل اإلستهاك على قائمة الدخل الشامل. يتم إحتساب االستهاك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل جزء من 

الممتلكات والمعدات على النحو التالي:

السنوات

3 – 5تحسينات على العقارات المستأجرة

10 – 15تحسينات البنية التحتية 

6 – 25رافعات قنطرية لرصيف الميناء

15رافعات الميناء المتحركة 

15رافعات على إطارات مطاطية

10 – 15قاطرات ومقطورات

3 – 5رافعات شوكية ومعدات نقل حاويات

15 – 30معدات بحرية

3 – 5سيارات

1 – 5أجهزة الحاسب اآللي

3 – 5أثاث وتركيبات ومعدات

7أنظمة رسو السفن

3-5 الحوض الجاف للسفن 

يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر 
المستبدل. يتم رسملة المصروفات المتكبدة على الحوض الجاف للسفن ويتم إستهاكها على مدى عمرها اإلنتاجي وقدره من ثاثة إلى خمسة سنوات. 

يتم رسملة المصروفات الاحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بها من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. تدرج كافة 
المصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

األعمار االنتاجية والقيمة المتبقية وطريقة االستهاك، يتم تعديلها بأثر مستقبلي كما هو مناسباً.

)ط(  االستثمارات المتاحة للبيع  

يتم تصنيف استثمارات المجموعة في األسهم على أساس أنها استثمارات متاحة للبيع. والحقاً علي اإلثبات المبدئي يتم قياسها بالقيمة العادلة مع إدراج 
أي تغيرات، غير خسارة انخفاض القيمة وغير الخسائر علي األصول النقدية المتاحة للبيع، في قائمة الدخل الشامل اآلخر. القيمة العادلة لاستثمارات 

المتاحة للبيع هي السعر المعروض في نهاية تاريخ الميزانية العمومية. يتم إثبات/ الغاء إثبات االستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ قيام المجموعة 
باالرتباط لشراء/ بيع االستثمار. عند الغاء إثبات استثمار، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الشامل.



40  التقرير السنوي 2016 41

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 )ي(  الذمم المدينة

يتم إدراج الذمم المدينة بسعر التكلفة ناقصا خسارة انخفاض القيمة.

)ك(  المخزون

يتم إدراج المخزون بسعر للتكلفة أو بصافي القيمة القابلة الممكن تحقيقها،  أيهما أقل. تستند تكلفة المخزون على طريقة الداخل أوالً خارج أوالً وهي 
تتضمن جميع المصروفات المتكبدة في سبيل شراء المخزون وجلبه إلى موقعه وحالته الراهنة. 

)ل(  نقد وما في حكم النقد

يشتمل النقد وما في حكم النقد على أرصدة نقدية ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل ذات استحقاق أصلي خال ثاثة أشهر أو اقل.

)م(  انخفاض قيمة األصول غير المالية 

تقوم المجموعة في تاريخ اعداد البيانات المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض قيمة أصل، وفى حالة وجود أى مؤشر على ذلك، أو 
عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوى إلنخفاض قيمة األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة االستردادية لأصل وتتمثل القيمة اإلستردادية لأصل في 

القيمة العادلة لأصل أو وحدة توليد النقد ناقص تكلفة البيع والقيمة االستخدامية لأصل أيهما أعلى، وتحدد لأصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه 
تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية المتولدة من أصول أو مجموعات أخرى من األصول، وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لأصل 

أو وحدة توليد النقد القيمة االستردادية لأصل يتعين اضمحال قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له، وعند تقييم القيمة االستخدامية، 
يتم حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود 

والمخاطر المرتبطة باألصل، وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يؤخذ في اإلعتبار معامات السوق األخيرة، إن وجدت، في حال ال 
يمكن تحديد مثل تلك المعامات، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب، ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة 

للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خال أية مؤشرات أخرى للقيمة العادلة. 
تستند المجموعة في حسابها إلنخفاض القيمة على الميزانيات التفصيلية وحسابات التوقعات التي أعدت بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات توليد النقد 

للمجموعة التي يتم تخصيصها لأصول الفردية. إن هذه الميزانيات وحسابات التوقعات تغطي عادًة فترة خمس سنوات. لفترات أطول، يتم احتساب 
معدل النمو طويل األجل ويتم تطبيقه لعرض التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

 تدرج خسائر انخفاض قيمة الموجودات من العمليات المستمرة، بما في ذلك إنخفاض قيمة المخزون، في 
قائمة الدخل الشامل في فئات المصروفات التي تتماشى مع وظيفة األصل المنخفض قيمته. في هذه الحالة، يتم أيضاً إدراج إنخفاض القيمة في 

اإليرادات الشاملة األخرى حتى يصل إلى مبلغ أي إعادة تقييم سابق.

)ن(  توزيعات األرباح

يوصي مجلس اإلدارة بتوزيعات األرباح وتتوقف على موافقة المساهمين باجتماع الجمعية العمومية السنوية. يتم إدراج توزيعات األرباح كالتزام في 
السنة التي يعلن فيها عن تلك التوزيعات.

)س(  تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم تكوين مخصص لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ضمن السقف المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية في 
سلطنة ُعمان.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 )ع(  الذمم الدائنة والمخصصات 
يتم إثبات الذمم الدائنة بالتكلفة كما يتم إثبات المخصصات في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي قابل 
للقياس بصورة موثوقة كنتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات لمنافع اقتصادية خارجة لسداد االلتزام. إذا كان األثر جوهرياً يتم تحديد 
المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود 

والمخاطر المحددة لذلك االلتزام حيثما كان ذلك مناسباً. 

)ف(  القروض بفوائد

يتم إثبات القروض بفوائد مبدئياً كالتزام بالتكلفة ناقصاً التكاليف المنسوبة للمعاملة. في أعقاب اإلثبات المبدئي يتم إدراج القروض بفوائد بالتكلفة 
المطفأة مع إثبات أي فرق بين التكلفة والقيمة القابلة لاسترداد في قائمة الدخل الشامل على مدى فترة االقتراض بمعدل الفائدة الفعلي.

تكاليف اإلقراض المنسوبة مباشرًة إلى تملك، أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك األصل. كافة تكاليف اإلقراض األخرى 
يتم قيدها كمصروف في فترة تكبدها. تتكون تكاليف اإلقراض من الفوائد وتكاليف أخرى تتكبدها المنشأة بشأن إقتراض األموال. 

)ص(  مدفوعات اإليجار التشغيلي

تدرج المدفوعات بموجب اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل الشامل وفق طريقة القسط الثابت على فترة اإليجار. وتزداد بنسبة 3% لكل سنة.

)ق(  ضريبة الدخل

تتكون ضريبة الدخل على نتائج السنة من ضريبة مؤجلة وضريبة حالية. تدرج ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل باستثناء الحاالت التي تتعلق 
فيها الضريبة ببنود تم إثباتها بشكل مباشر في حقوق المساهمين، وفي هذه الحالة تدرج تلك الضريبة في حقوق المساهمين.

تشتمل الضريبة الحالية على اإللتزام الضريبي المتوقع والمحتسب على أساس الدخل الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة في 
تاريخ التقرير.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة في ما يتعلق بكافة الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لأصول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة 
في األغراض الضريبية. يقاس مبلغ الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها على السنة حينما يتحقق األصل أو يتم سداد اإللتزام. 

يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يحتمل معه توافر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استغال الخسائر والمكاسب 
الضريبية غير المستخدمة. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي ال يمكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

 )ر(  األرباح للسهم الواحد 

تقوم الشركة بإظهار بيانات األرباح للسهم الواحد لأسهم العادية. يتم إحتساب األرباح األساسية للسهم الواحد بقسمة األرباح أو الخسائر المنسوبة 
للمساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خال السنة.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 )ي(  الذمم المدينة

يتم إدراج الذمم المدينة بسعر التكلفة ناقصا خسارة انخفاض القيمة.

)ك(  المخزون

يتم إدراج المخزون بسعر للتكلفة أو بصافي القيمة القابلة الممكن تحقيقها،  أيهما أقل. تستند تكلفة المخزون على طريقة الداخل أوالً خارج أوالً وهي 
تتضمن جميع المصروفات المتكبدة في سبيل شراء المخزون وجلبه إلى موقعه وحالته الراهنة. 

)ل(  نقد وما في حكم النقد

يشتمل النقد وما في حكم النقد على أرصدة نقدية ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل ذات استحقاق أصلي خال ثاثة أشهر أو اقل.

)م(  انخفاض قيمة األصول غير المالية 

تقوم المجموعة في تاريخ اعداد البيانات المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض قيمة أصل، وفى حالة وجود أى مؤشر على ذلك، أو 
عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوى إلنخفاض قيمة األصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة االستردادية لأصل وتتمثل القيمة اإلستردادية لأصل في 

القيمة العادلة لأصل أو وحدة توليد النقد ناقص تكلفة البيع والقيمة االستخدامية لأصل أيهما أعلى، وتحدد لأصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه 
تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية المتولدة من أصول أو مجموعات أخرى من األصول، وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لأصل 

أو وحدة توليد النقد القيمة االستردادية لأصل يتعين اضمحال قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية له، وعند تقييم القيمة االستخدامية، 
يتم حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود 

والمخاطر المرتبطة باألصل، وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف إتمام البيع، يؤخذ في اإلعتبار معامات السوق األخيرة، إن وجدت، في حال ال 
يمكن تحديد مثل تلك المعامات، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب، ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة 

للشركات التابعة المطروحة للتداول للجمهور أو من خال أية مؤشرات أخرى للقيمة العادلة. 
تستند المجموعة في حسابها إلنخفاض القيمة على الميزانيات التفصيلية وحسابات التوقعات التي أعدت بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات توليد النقد 

للمجموعة التي يتم تخصيصها لأصول الفردية. إن هذه الميزانيات وحسابات التوقعات تغطي عادًة فترة خمس سنوات. لفترات أطول، يتم احتساب 
معدل النمو طويل األجل ويتم تطبيقه لعرض التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

 تدرج خسائر انخفاض قيمة الموجودات من العمليات المستمرة، بما في ذلك إنخفاض قيمة المخزون، في 
قائمة الدخل الشامل في فئات المصروفات التي تتماشى مع وظيفة األصل المنخفض قيمته. في هذه الحالة، يتم أيضاً إدراج إنخفاض القيمة في 

اإليرادات الشاملة األخرى حتى يصل إلى مبلغ أي إعادة تقييم سابق.

)ن(  توزيعات األرباح

يوصي مجلس اإلدارة بتوزيعات األرباح وتتوقف على موافقة المساهمين باجتماع الجمعية العمومية السنوية. يتم إدراج توزيعات األرباح كالتزام في 
السنة التي يعلن فيها عن تلك التوزيعات.

)س(  تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم تكوين مخصص لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ضمن السقف المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية في 
سلطنة ُعمان.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 )ع(  الذمم الدائنة والمخصصات 
يتم إثبات الذمم الدائنة بالتكلفة كما يتم إثبات المخصصات في قائمة المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي قابل 
للقياس بصورة موثوقة كنتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات لمنافع اقتصادية خارجة لسداد االلتزام. إذا كان األثر جوهرياً يتم تحديد 
المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل الخصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود 

والمخاطر المحددة لذلك االلتزام حيثما كان ذلك مناسباً. 

)ف(  القروض بفوائد

يتم إثبات القروض بفوائد مبدئياً كالتزام بالتكلفة ناقصاً التكاليف المنسوبة للمعاملة. في أعقاب اإلثبات المبدئي يتم إدراج القروض بفوائد بالتكلفة 
المطفأة مع إثبات أي فرق بين التكلفة والقيمة القابلة لاسترداد في قائمة الدخل الشامل على مدى فترة االقتراض بمعدل الفائدة الفعلي.

تكاليف اإلقراض المنسوبة مباشرًة إلى تملك، أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك األصل. كافة تكاليف اإلقراض األخرى 
يتم قيدها كمصروف في فترة تكبدها. تتكون تكاليف اإلقراض من الفوائد وتكاليف أخرى تتكبدها المنشأة بشأن إقتراض األموال. 

)ص(  مدفوعات اإليجار التشغيلي

تدرج المدفوعات بموجب اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل الشامل وفق طريقة القسط الثابت على فترة اإليجار. وتزداد بنسبة 3% لكل سنة.

)ق(  ضريبة الدخل

تتكون ضريبة الدخل على نتائج السنة من ضريبة مؤجلة وضريبة حالية. تدرج ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل باستثناء الحاالت التي تتعلق 
فيها الضريبة ببنود تم إثباتها بشكل مباشر في حقوق المساهمين، وفي هذه الحالة تدرج تلك الضريبة في حقوق المساهمين.

تشتمل الضريبة الحالية على اإللتزام الضريبي المتوقع والمحتسب على أساس الدخل الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة في 
تاريخ التقرير.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة في ما يتعلق بكافة الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لأصول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة 
في األغراض الضريبية. يقاس مبلغ الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها على السنة حينما يتحقق األصل أو يتم سداد اإللتزام. 

يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يحتمل معه توافر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استغال الخسائر والمكاسب 
الضريبية غير المستخدمة. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي ال يمكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

 )ر(  األرباح للسهم الواحد 

تقوم الشركة بإظهار بيانات األرباح للسهم الواحد لأسهم العادية. يتم إحتساب األرباح األساسية للسهم الواحد بقسمة األرباح أو الخسائر المنسوبة 
للمساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خال السنة.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

)ي( القيم العادلة

يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات المالية وغير المالية. يتم تحديد القيم 
العادلة ألغراض القياس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقاً لعدد من السياسات والطرق المحاسبية.  وعندما ينطبق، يتم اإلفصاح عن معلومات حول 

اإلفتراضات التي بني عليها تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو اإللتزام.  

إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 
القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما:

· في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو	
· في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لأصل أو إلتزام.	

يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول المجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة لأصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام، على افتراض 
أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناءاً على أفضل مصلحة إقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في أعلى 
وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخات ذات الصلة القابلة 
للماحظة إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخات غير قابلة للماحظة إلى أدنى حد.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناءاً على مدخات أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1 – مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ 
المستوى 2 - تقنيات التقييم حيث مدخات أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن ماحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛

المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخات أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن ماحظتها.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة سواء التحويات قد وقعت بين المستويات 
في التسلسل الهرمي من خال إعادة تقييم التصنيف )بناءاً على مدخات أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مشمولة 

بالتقرير.

في تاريخ كل تقرير، تقوم لجنة التقييم بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات 
المحاسبية للمجموعة. لهذا التحليل، تقوم لجنة التقييم بالتحقق من المدخات الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلومات في حساب التقييم مع 

العقود والوثائق ذات الصلة األخرى.

تقوم المجموعة أيضاً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير 
هو معقول.

لغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو 
المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاه.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 )ك( األتاوة

تدفع األتاوة بناءاً على اتفاقيات اإلمتياز المتعلقة على أساس االستحقاق المحاسبي.

)ل(  المعايير والتعديالت الجديدة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد:

مــا زال هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة ذات الصلــة، والتعديــات علــى المعاييــر والتفســيرات غيــر ســاري المفعــول بعــد بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2016 ولــم يعتمــد فــى إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة علــى النحــو التالــي.

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9: فــي يوليــو 2014، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة النســخة النهائيــة مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 
األدوات الماليــة التــي تعكــس جميــع مراحــل مشــروع األدوات الماليــة ويحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس 
وكافــة اإلصــدارات الســابقة مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9. ُيدِخــل المعيــار متطلبــات جديــدة للتصنيــف والقيــاس، وإنخفــاض القيمــة، ومحاســبة 
التحــوط. إن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 ســاري المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، مــع الســماح للتطبيــق المبكــر. 
بإســتثناء محاســبة التحــوط، يتطلــب التطبيــق بأثــر رجعــي، ولكــن معلومــات المقارنــة ليســت إلزاميــة. لقــد أجــرت الشــركة تقييــم األثــر رفيــع المســتوى 
ــوق  ــي وحق ــا المال ــان مركزه ــى بي ــر عل ــر كبي ــاك أي تأثي ــع أال يكــون هن ــي 9 وتتوق ــي الدول ــر المال ــار التقري ــة مــن معي ــب الثاث ــع الجوان مــن جمي

المســاهمين. تخطــط الشــركة تطبيــق المعيــار الجديــد فــي تاريــخ ســريانه المطلــوب.

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15: صــدر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 فــي مايــو 2014 ويؤســس نموذجــاً جديــداً مــن خمــس خطــوات التــي ســيتم 
تطبيقهــا علــى اإليــرادات الناشــئة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء. وفقــاً لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 يتــم إدراج اإليــرادات بالمبلــغ الــذي يعكــس 
ــر مبــادئ معيــار التقريــر المالــي الدولــي  العــوض الــذي تتوقعــه المنشــأة ليكــون مــن حقهــا فــي مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات إلــى العمــاء. ُتوفِّ
15 نهــج أكثــر تنظيمــاً لقيــاس واالعتــراف باإليــرادات. معيــار اإليــرادات الجديــد ينطبــق علــى جميــع المنشــآت وســوف يحــل محــل جميــع المتطلبــات 
ل بأثــر رجعــي للفتــرات الســنوية  الحاليــة لاعتــراف باإليــرادات بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي. يتطلــب تطبيــق المعيــار إمــا بالكامــل أو ُمعــدَّ
التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018 مــع الســماح للتبنــي المبكــر. تقــوم الشــركة حاليــاً بتقييــم تأثيــر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 وتخطــط لتبنــي 
المعيــار الجديــد فــي تاريــخ الســريان المطلــوب. تأخــذ الشــركة فــي عيــن اإلعتبــار التوضيحــات الصــادرة مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 

كمســودة للمناقشــة فــي شــهر يوليــو 2015 وســتقوم برصــد أيــة تطــورات إضافيــة.

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16 عقــود اإليجــار: أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16 عقــود اإليجــار، الــذي 
يتطلــب مــن المســتأجرين إدراج الموجــودات والمطلوبــات لمعظــم عقــود اإليجــار. بالنســبة للمؤجريــن، يوجــد هنــاك تغيــر طفيــف فــي المحاســبة القائمــة 
فــي معيــار المحاســبة الدولــي 17 عقــود اإليجــار. ســتقوم الشــركة بإجــراء تقييــم مفصــل فــي المســتقبل لتحديــد المــدى. ســيكون المعيــار الجديــد ســاري 
ــر  ــار التقري ــد، معي ــرادات الجدي ــار اإلي ــق المبكــر، بشــرط أن معي ــر 2019. يســمح بالتطبي ــدأ فــي أو بعــد 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت المفعــول للفت
المالــي الدولــي 15 اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء، قــد تــم تطبيقــه، أو يتــم تطبيقــه فــي ذات تاريــخ معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

)ي( القيم العادلة

يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات المالية وغير المالية. يتم تحديد القيم 
العادلة ألغراض القياس و/أو ألغراض اإلفصاح وفقاً لعدد من السياسات والطرق المحاسبية.  وعندما ينطبق، يتم اإلفصاح عن معلومات حول 

اإلفتراضات التي بني عليها تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة بذلك األصل أو اإللتزام.  

إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 
القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما:

· في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو	
· في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لأصل أو إلتزام.	

يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول المجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة لأصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو اإللتزام، على افتراض 
أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناءاً على أفضل مصلحة إقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في أعلى 
وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخات ذات الصلة القابلة 
للماحظة إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخات غير قابلة للماحظة إلى أدنى حد.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناءاً على مدخات أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1 – مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ 
المستوى 2 - تقنيات التقييم حيث مدخات أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن ماحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛

المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخات أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن ماحظتها.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة سواء التحويات قد وقعت بين المستويات 
في التسلسل الهرمي من خال إعادة تقييم التصنيف )بناءاً على مدخات أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مشمولة 

بالتقرير.

في تاريخ كل تقرير، تقوم لجنة التقييم بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقاً للسياسات 
المحاسبية للمجموعة. لهذا التحليل، تقوم لجنة التقييم بالتحقق من المدخات الرئيسية المطبقة في آخر تقييم بموافقة المعلومات في حساب التقييم مع 

العقود والوثائق ذات الصلة األخرى.

تقوم المجموعة أيضاً، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير 
هو معقول.

لغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو 
المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاه.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

4  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 )ك( األتاوة

تدفع األتاوة بناءاً على اتفاقيات اإلمتياز المتعلقة على أساس االستحقاق المحاسبي.

)ل(  المعايير والتعديالت الجديدة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد:

مــا زال هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة ذات الصلــة، والتعديــات علــى المعاييــر والتفســيرات غيــر ســاري المفعــول بعــد بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2016 ولــم يعتمــد فــى إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة علــى النحــو التالــي.

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9: فــي يوليــو 2014، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة النســخة النهائيــة مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 
األدوات الماليــة التــي تعكــس جميــع مراحــل مشــروع األدوات الماليــة ويحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس 
وكافــة اإلصــدارات الســابقة مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9. ُيدِخــل المعيــار متطلبــات جديــدة للتصنيــف والقيــاس، وإنخفــاض القيمــة، ومحاســبة 
التحــوط. إن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 ســاري المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، مــع الســماح للتطبيــق المبكــر. 
بإســتثناء محاســبة التحــوط، يتطلــب التطبيــق بأثــر رجعــي، ولكــن معلومــات المقارنــة ليســت إلزاميــة. لقــد أجــرت الشــركة تقييــم األثــر رفيــع المســتوى 
ــوق  ــي وحق ــا المال ــان مركزه ــى بي ــر عل ــر كبي ــاك أي تأثي ــع أال يكــون هن ــي 9 وتتوق ــي الدول ــر المال ــار التقري ــة مــن معي ــب الثاث ــع الجوان مــن جمي

المســاهمين. تخطــط الشــركة تطبيــق المعيــار الجديــد فــي تاريــخ ســريانه المطلــوب.

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15: صــدر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 فــي مايــو 2014 ويؤســس نموذجــاً جديــداً مــن خمــس خطــوات التــي ســيتم 
تطبيقهــا علــى اإليــرادات الناشــئة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء. وفقــاً لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 يتــم إدراج اإليــرادات بالمبلــغ الــذي يعكــس 
ــر مبــادئ معيــار التقريــر المالــي الدولــي  العــوض الــذي تتوقعــه المنشــأة ليكــون مــن حقهــا فــي مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات إلــى العمــاء. ُتوفِّ
15 نهــج أكثــر تنظيمــاً لقيــاس واالعتــراف باإليــرادات. معيــار اإليــرادات الجديــد ينطبــق علــى جميــع المنشــآت وســوف يحــل محــل جميــع المتطلبــات 
ل بأثــر رجعــي للفتــرات الســنوية  الحاليــة لاعتــراف باإليــرادات بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي. يتطلــب تطبيــق المعيــار إمــا بالكامــل أو ُمعــدَّ
التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018 مــع الســماح للتبنــي المبكــر. تقــوم الشــركة حاليــاً بتقييــم تأثيــر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 وتخطــط لتبنــي 
المعيــار الجديــد فــي تاريــخ الســريان المطلــوب. تأخــذ الشــركة فــي عيــن اإلعتبــار التوضيحــات الصــادرة مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 

كمســودة للمناقشــة فــي شــهر يوليــو 2015 وســتقوم برصــد أيــة تطــورات إضافيــة.

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16 عقــود اإليجــار: أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16 عقــود اإليجــار، الــذي 
يتطلــب مــن المســتأجرين إدراج الموجــودات والمطلوبــات لمعظــم عقــود اإليجــار. بالنســبة للمؤجريــن، يوجــد هنــاك تغيــر طفيــف فــي المحاســبة القائمــة 
فــي معيــار المحاســبة الدولــي 17 عقــود اإليجــار. ســتقوم الشــركة بإجــراء تقييــم مفصــل فــي المســتقبل لتحديــد المــدى. ســيكون المعيــار الجديــد ســاري 
ــر  ــار التقري ــد، معي ــرادات الجدي ــار اإلي ــق المبكــر، بشــرط أن معي ــر 2019. يســمح بالتطبي ــدأ فــي أو بعــد 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت المفعــول للفت
المالــي الدولــي 15 اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء، قــد تــم تطبيقــه، أو يتــم تطبيقــه فــي ذات تاريــخ معيــار التقريــر المالــي الدولــي 16.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

5  تكاليف التشغيل المباشرة

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

16.275 18.645 تكاليف الموظفين )إيضاح 10( 48.477 42.315

7.453 7.828 استهالك )إيضاح 11( 20.353 19.378

3.113 3.720 إصالحات وصيانة 9.672 8.093

2.126 3.017 طاقة ووقود 7.844 5.527

372 455 خدمات بحرية 1.185 967

317 374 تكاليف تأجير معدات 972 824

378 346 أنظمة و إتصاالت 899 984

------------------ ------------- ------------- ------------------
30.034 34.385 89.402 78.088

========= ========= ========= =========
6  مصروفات التشغيل األخرى

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

3.126 3.530 إيجار األرض واتاوة 9.177 8.129

1.704 1.850 أتعاب إدارة 4.810 4.430

704 692 استهالك )إيضاح 11(  1.799 1.830

772 525 تأمين 1.366 2.008

375 443 صيانة المحطة 1.151 975

15 15 إطفاء )إيضاح 12(  39              39             

---------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

6.696 7.055 18.342 17.411

======== ======== ========= =========

7   مصروفات إدارية وعمومية
31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر
امريكي امريكي

5.784 6.033 تكاليف موظفين )إيضاح 10(  15.686 15.039
249 369 نظم واتصاالت 959 648
272 237 مصروفات سفر 616 706
201 155 مبيعات وتسويق 405 522
146 176 مكافآت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 458 380

)20) )10) مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة 
معكوس قيده )16( )25) )52)

99 119 إيجار مكتب وتكاليف صيانة 309 257
134 110 أتعاب قانونية ومهنية 286 348
54 72 المسؤولية اإلجتماعية للشركات 186 141

117 59 استهالك )إيضاح 11(  154 304
124 57 مطالبات أخرى 148 322
15 56 بريد ومطبوعات وقرطاسية 147 39

)66) 22 مخزون متقادم مكون / )استرداد( 
)ايضاح15( 56 )172)

8 10 مصروفات إدارية وعامة 24 21

------------- ------------- ------------- -------------
7.117 7.465 19.409 18.503

========= ========= ========= =========

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

8  إيرادات أخرى

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

277 697 إيرادات الفوائد 1.812 720
737 498 تم تكوينه في سنة سابقة 1.295 1.916

عكس قيد مخصص مصروفات 
438 256 إيرادات متنوعة 666 1.139

5 132 ربح بيع ممتلكات ومعدات  343 13
- 58 إيرادات أخرى 151 -

------------- ------------- ------------- -------------
1.457 1.641 4.267 3.788

========= ========= ========= =========

9  تكاليف التمويل

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
1.446 1.073 فوائد القرض ألجل 2.790 3.760

33 34 مصروفات تمويل أخرى 88 86
---------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

1.479 1.107 2.878 3.846
========= ========= ========= =========

10  تكاليف الموظفين 

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
17.780 19.883 الرواتب واألجور 51.693 46.227
2.744 3.090 مزايا أخرى 8.038 7.133

مساهمات في
1.217 1.261 خطة مساهمات التقاعد المحددة 3.278 3.165

318 444 التزام خطة منافع التقاعد المحددة الغير الممولة 1.154 829
----------------- ------------------- ------------------- -----------------

22.059 24.678 64.163 57.354
========= ========= ========= =========

الرواتب والتكاليف المتعلقة الواردة في اإليضاحين 5 و 7 هي كالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
16.275 18.645 تكاليف تشغيل مباشرة 48.477 42.315
5.784 6.033 مصروفات إدارية وعامة 15.686 15.039

---------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
22.059 24.678 64.163 57.354

========= ========= ========= =========

11  الممتلكات والمعدات
تفاصيل الممتلكات والمعدات مدرجة في الصفحات 44 و 45 و 46 و 47.

تقع بنايات الشركة على ارض مستأجرة من وزارة النقل واالتصاالت بعقد إيجار يستمر حتى عام 2028. اإليجار السنوي للسنة المنتهية في ديسمبر 
2016 يبلغ 1.56 مليون لاير عماني )ديسمبر 2015- 1.51 لاير عماني( على أن يتم زيادة قية العقد استناداً إلى الشروط التعاقدية التي يتم االتفاق 

عليها مع الحكومة.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

5  تكاليف التشغيل المباشرة

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

16.275 18.645 تكاليف الموظفين )إيضاح 10( 48.477 42.315

7.453 7.828 استهالك )إيضاح 11( 20.353 19.378

3.113 3.720 إصالحات وصيانة 9.672 8.093

2.126 3.017 طاقة ووقود 7.844 5.527

372 455 خدمات بحرية 1.185 967

317 374 تكاليف تأجير معدات 972 824

378 346 أنظمة و إتصاالت 899 984

------------------ ------------- ------------- ------------------
30.034 34.385 89.402 78.088

========= ========= ========= =========
6  مصروفات التشغيل األخرى

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

3.126 3.530 إيجار األرض واتاوة 9.177 8.129

1.704 1.850 أتعاب إدارة 4.810 4.430

704 692 استهالك )إيضاح 11(  1.799 1.830

772 525 تأمين 1.366 2.008

375 443 صيانة المحطة 1.151 975

15 15 إطفاء )إيضاح 12(  39              39             

---------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

6.696 7.055 18.342 17.411

======== ======== ========= =========

7   مصروفات إدارية وعمومية
31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر
امريكي امريكي

5.784 6.033 تكاليف موظفين )إيضاح 10(  15.686 15.039
249 369 نظم واتصاالت 959 648
272 237 مصروفات سفر 616 706
201 155 مبيعات وتسويق 405 522
146 176 مكافآت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 458 380

)20) )10) مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة 
معكوس قيده )16( )25) )52)

99 119 إيجار مكتب وتكاليف صيانة 309 257
134 110 أتعاب قانونية ومهنية 286 348
54 72 المسؤولية اإلجتماعية للشركات 186 141

117 59 استهالك )إيضاح 11(  154 304
124 57 مطالبات أخرى 148 322
15 56 بريد ومطبوعات وقرطاسية 147 39

)66) 22 مخزون متقادم مكون / )استرداد( 
)ايضاح15( 56 )172)

8 10 مصروفات إدارية وعامة 24 21

------------- ------------- ------------- -------------
7.117 7.465 19.409 18.503

========= ========= ========= =========

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

8  إيرادات أخرى

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

277 697 إيرادات الفوائد 1.812 720
737 498 تم تكوينه في سنة سابقة 1.295 1.916

عكس قيد مخصص مصروفات 
438 256 إيرادات متنوعة 666 1.139

5 132 ربح بيع ممتلكات ومعدات  343 13
- 58 إيرادات أخرى 151 -

------------- ------------- ------------- -------------
1.457 1.641 4.267 3.788

========= ========= ========= =========

9  تكاليف التمويل

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
1.446 1.073 فوائد القرض ألجل 2.790 3.760

33 34 مصروفات تمويل أخرى 88 86
---------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

1.479 1.107 2.878 3.846
========= ========= ========= =========

10  تكاليف الموظفين 

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
17.780 19.883 الرواتب واألجور 51.693 46.227
2.744 3.090 مزايا أخرى 8.038 7.133

مساهمات في
1.217 1.261 خطة مساهمات التقاعد المحددة 3.278 3.165

318 444 التزام خطة منافع التقاعد المحددة الغير الممولة 1.154 829
----------------- ------------------- ------------------- -----------------

22.059 24.678 64.163 57.354
========= ========= ========= =========

الرواتب والتكاليف المتعلقة الواردة في اإليضاحين 5 و 7 هي كالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
16.275 18.645 تكاليف تشغيل مباشرة 48.477 42.315
5.784 6.033 مصروفات إدارية وعامة 15.686 15.039

---------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
22.059 24.678 64.163 57.354

========= ========= ========= =========

11  الممتلكات والمعدات
تفاصيل الممتلكات والمعدات مدرجة في الصفحات 44 و 45 و 46 و 47.

تقع بنايات الشركة على ارض مستأجرة من وزارة النقل واالتصاالت بعقد إيجار يستمر حتى عام 2028. اإليجار السنوي للسنة المنتهية في ديسمبر 
2016 يبلغ 1.56 مليون لاير عماني )ديسمبر 2015- 1.51 لاير عماني( على أن يتم زيادة قية العقد استناداً إلى الشروط التعاقدية التي يتم االتفاق 

عليها مع الحكومة.



46  التقرير السنوي 2016 47

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

11  الممتلكات والمعدات )تابع(
وافق مجلس اإلدارة خال السنة السابقة على بيع عدد 2 من رافعات RTG. وفقا لذلك، لقد تم إدراج 27 ألف لاير عماني )70 ألف دوالر أمريكي( 

»كأصول متاحة للبيع«. يتم قيد األصول المتاحة للبيع بالمبلغ األقل من قيمتها الدفترية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع.

أدرجت مصروفات االستهاك في بيان الدخل الشامل الموحد المدقق كما يلي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
7.453 7.828 تكاليف التشغيل المباشرة 20.353 19.378

704 692 مصروفات تشغيل أخرى 1.799 1.830
117 59 مصروفات إدارية 154 304

----------------
------

------------------
-----

------------------
-----

-----------------
------

8.274 8.579 22.306 21.512
========= ========= ========= =========

12  أصول غير ملموسة

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
425 425 1 يناير  1.105 1.105

======= ======= ======= =======
تكاليف إطفاء متراكمة 

)227) )242) 1 يناير )629) )590)
)15) )15) اضافات  )39) )39)

--------------- --------------- ----------------- -----------------
)242) )257) 31 ديسمبر )668) )629)

======= ======= ======= =======
القيمة الدفترية

198 183 1 يناير 476 515
)15) )15) إطفاء )39) )39)

--------------- --------------- ----------------- -----------------
183 168 31 ديسمبر 437 476

======= ======= ======= =======

13   استثمارات متاحة للبيع

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
297 297 أسهم عادية - مدرجة 772 772

======= ======= ======= =======

تمتلك الشركة عدد 200 الف سهم في جامعة ظفار ش م ع ع بتكلفة 200 الف ر ع )دوالر امريكي 520 الف( 
حركة التغيرات المتراكمة في القيم العادلة الناشئة من اإلستثمارات المتاحة للبيع خال السنة هي كالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
4 - صافي حركة األرباح غير المحققة  - 10

======= ======= ======= =======

إيضاحات

)تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

14 ودائع ألجل

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

5.000 5.000 ودائع بنكية - إحتياطي خدمات 
مديونية )1( 13.000 13.000

10.000 10.000 ودائع بنكية وأخرى )2(  26.000 26.000
--------- --------- --------- ---------

15.000 15.000 39.000 39.000
======= ======= ======= =======

وفقاً لشروط اتفاقية تمويل الدين، يتطلب من الشركة أن تحتفظ بوديعة إحتياطي خدمات مديونية مساوية في قيمتها لقيمة السداد لمدة الستة أشهر 1 ))
الاحقة ولحين تسديد آخر قسط من القرض ألجل. وبالتالي، كما في 31 ديسمبر 2016  تتكون الوديعة الثابتة إلحتياطي خدمات المديونية من 

مبلغ وقدره 4.46 مليون لاير عماني – 11.61 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015- 4.46 مليون لاير عماني – 11.61 مليون دوالر 
أمريكي( المقدمة باللاير العماني والرصيد البالغ 0.54 مليون لاير عماني – 1.3 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015- 0.54 مليون لاير 

عماني 1.3 مليون دوالر أمريكي( هو متاح لإلستخدام بحرية من قبل الشركة. تحمل الودائع فائدة سنوية سائدة بسعر %3.25.

تحتفظ الشركة بودائع طويلة األجل باللاير العماني كما في 31 ديسمبر 2016  لدى بنوك تجارية في سلطنة ُعمان، تحمل فائدة سنوية سائدة 1 ))
بسعر %4.50.  

15   المخزون

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
2.277 2.763 قطع غيار ومواد إستهالكية  7.187 5.917
)787) )809) ناقصا: مخصص مخزون بطئ الحركة )2.102) )2.046)

--------------- --------------- ----------------- -----------------
1.490 1.954 5.085 3.871

======= ======= ======= =======

حركة مخصص مخزون بطئ الحركة هي كالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
853 787 1 يناير  2.046 2.218

)66) 22 مخصص تم تكوينه/ معكوس خالل 
السنة  56 )172)

--------------- --------------- ----------------- -----------------
787 809 31 ديسمبر   2.102 2.046

======= ======= ======= =======
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

11  الممتلكات والمعدات )تابع(
وافق مجلس اإلدارة خال السنة السابقة على بيع عدد 2 من رافعات RTG. وفقا لذلك، لقد تم إدراج 27 ألف لاير عماني )70 ألف دوالر أمريكي( 

»كأصول متاحة للبيع«. يتم قيد األصول المتاحة للبيع بالمبلغ األقل من قيمتها الدفترية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع.

أدرجت مصروفات االستهاك في بيان الدخل الشامل الموحد المدقق كما يلي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
7.453 7.828 تكاليف التشغيل المباشرة 20.353 19.378

704 692 مصروفات تشغيل أخرى 1.799 1.830
117 59 مصروفات إدارية 154 304

----------------
------

------------------
-----

------------------
-----

-----------------
------

8.274 8.579 22.306 21.512
========= ========= ========= =========

12  أصول غير ملموسة

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
425 425 1 يناير  1.105 1.105

======= ======= ======= =======
تكاليف إطفاء متراكمة 

)227) )242) 1 يناير )629) )590)
)15) )15) اضافات  )39) )39)

--------------- --------------- ----------------- -----------------
)242) )257) 31 ديسمبر )668) )629)

======= ======= ======= =======
القيمة الدفترية

198 183 1 يناير 476 515
)15) )15) إطفاء )39) )39)

--------------- --------------- ----------------- -----------------
183 168 31 ديسمبر 437 476

======= ======= ======= =======

13   استثمارات متاحة للبيع

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
297 297 أسهم عادية - مدرجة 772 772

======= ======= ======= =======

تمتلك الشركة عدد 200 الف سهم في جامعة ظفار ش م ع ع بتكلفة 200 الف ر ع )دوالر امريكي 520 الف( 
حركة التغيرات المتراكمة في القيم العادلة الناشئة من اإلستثمارات المتاحة للبيع خال السنة هي كالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
4 - صافي حركة األرباح غير المحققة  - 10

======= ======= ======= =======

إيضاحات

)تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

14 ودائع ألجل

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

5.000 5.000 ودائع بنكية - إحتياطي خدمات 
مديونية )1( 13.000 13.000

10.000 10.000 ودائع بنكية وأخرى )2(  26.000 26.000
--------- --------- --------- ---------

15.000 15.000 39.000 39.000
======= ======= ======= =======

وفقاً لشروط اتفاقية تمويل الدين، يتطلب من الشركة أن تحتفظ بوديعة إحتياطي خدمات مديونية مساوية في قيمتها لقيمة السداد لمدة الستة أشهر 1 ))
الاحقة ولحين تسديد آخر قسط من القرض ألجل. وبالتالي، كما في 31 ديسمبر 2016  تتكون الوديعة الثابتة إلحتياطي خدمات المديونية من 

مبلغ وقدره 4.46 مليون لاير عماني – 11.61 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015- 4.46 مليون لاير عماني – 11.61 مليون دوالر 
أمريكي( المقدمة باللاير العماني والرصيد البالغ 0.54 مليون لاير عماني – 1.3 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015- 0.54 مليون لاير 

عماني 1.3 مليون دوالر أمريكي( هو متاح لإلستخدام بحرية من قبل الشركة. تحمل الودائع فائدة سنوية سائدة بسعر %3.25.

تحتفظ الشركة بودائع طويلة األجل باللاير العماني كما في 31 ديسمبر 2016  لدى بنوك تجارية في سلطنة ُعمان، تحمل فائدة سنوية سائدة 1 ))
بسعر %4.50.  

15   المخزون

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
2.277 2.763 قطع غيار ومواد إستهالكية  7.187 5.917
)787) )809) ناقصا: مخصص مخزون بطئ الحركة )2.102) )2.046)

--------------- --------------- ----------------- -----------------
1.490 1.954 5.085 3.871

======= ======= ======= =======

حركة مخصص مخزون بطئ الحركة هي كالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
853 787 1 يناير  2.046 2.218

)66) 22 مخصص تم تكوينه/ معكوس خالل 
السنة  56 )172)

--------------- --------------- ----------------- -----------------
787 809 31 ديسمبر   2.102 2.046

======= ======= ======= =======
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

)تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

16  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف دوالرألف دوالرألف ر.عألف ر.ع

امريكيامريكي
13.4268.445مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 3.2485.164
12.4789.885ذمم مدينة تجارية(4.799(3.802
(491((466(ناقصًا : مخصص اإلنخفاض في القيمة(179((189(

----------------------------------------------------------------
3.6134.62012.0129.394

9361.754مبالغ مستحقة من حكومة سلطنة عمان675360
2.329783مصروفات مدفوعة مقدما301896
5744ذمم مدينة أخرى1722

----------------------------------------------------------------
7.85411.06228.76020.420

============================
 

بالنسبة للشروط واألحكام المتعلقة بمديني األطراف ذات العاقة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح 27.
الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف دوالرألف دوالرألف ر.عألف ر.ع

امريكيامريكي
1491543 يناير 209189
(52((25(مكون / معكوس للسنة (10((20(

----------------------------------------------------------------
31466491 ديسمبر 189179

============================

17   نقد وما في حكم النقد

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
2.481 1.185 نقد بالصندوق ولدى البنوك 3.081 6.450
1.083 2.262 حسابات الودائع تحت الطلب 5.881 2.814

--------------- --------------- ----------------- -----------------
3.564 3.447 نقد وما في حكم النقد 8.962 9.264

======= ======= ======= =======

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
9.000 4.000 ودائع قصيرة اآلجل 10.400 23.400

======= ======= ======= =======

كما في 31 ديسمبر 2016، الودائع تحت الطلب و الودائع قصيرة اآلجل كانت تحتفظ بها الشركة بالدوالر االمريكي واللاير العماني لدى بنوك تجارية 
في ُعمان. الودائع ألجل تحمل فوائد سنوية بمقدار 4.25% )2015: 2.3%( بينما الودائع تحت الطلب بالدوالر االمريكي واللاير العماني تحمل فوائد 

سنوية سائدة بسعر 1.06% )2015: 0.39%( و2.5% )2015: 1.72%( على التوالي.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

18 حقوق المساهمين 

المصدر والمدفوع بالكامل     المصرح به)أ( رأس المال
----------------------------

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

837 837179 000179 000200 200أسهم بقيمة 0.100 ريال عماني للسهم)ألف ر.ع(
======================================

أسهم بقيمة 0.100 ريال عماني للسهم )ألف دوالر 
578 578467 000467 000520 520أمريكي( 

======================================

في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 25 مارس 2009، تم الحصول على الموافقة على تقسيم القيمة االسمية لأسهم في الشركة األم من 
1 لاير عماني إلى 100 بيسة ومن ثم تقسيم كل سهم الى 10 أسهم.

)ب( عالوة إصدار أسهم

تمثل عاوة إصدار األسهم وقدرها 569 948 2 لاير عماني عاوة إصدار أسهم خال عام 2000 وقد حولت إلى حساب عاوة إصدار األسهم 
خال عام 2001.

فيما يلي مساهمي الشركة األم الذين يمتلكون نسبة 10 % أو أكثر من أسهمها، كما في نهاية السنة سواء كان ذلك باسمهم أو من خال حساب من 
ينوب عنهم وعدد األسهم العائدة لكل منهم:

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016اسم المساهم
%عدد األسهم%عدد األسهم

00030 180 0003054 180 54شركة أي بي تيرمنالز بي في 
00020 120 0002036 120 36المجموعة اللوجستية العالمية عمان *

73014 778 7301425 778 25بنك أتش أس بي سي بي أل سي حساب أي بي  
74010 983 7401017 803 17حساب بنك أتش أس بي سي صندوق تقاعد وزارة الدفاع

* أسهم حكومة سلطنة ُعمان )الممثلة في وزارة المالية( تم تحويلها خال سنة 2016 إلى المجموعة اللوجستية العالمية عمان.

)ج( االحتياطي القانوني

يقضي قانون الشركات التجارية الصادر عام 1974 المعدل، بأن يتم تحويل 10 % من صافي ربح الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع إلى 
أن يصبح رصيد هذا االحتياطي مساو لثلث رأسمال الشركة على األقل. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. لقد تم تحقيق هذا المطلب لذلك لم يتم إجراء 

أية تحويات إضافية خال السنة.

)د( حصص غير ُمسيطرة  

خال سنة 2007، قامت الشركة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتأسيس شراكة بنسبة 80:20 )شركة ميناء صالة للتطوير ش م م( لمتابعة 
الفرص ذات الصلة بالعقارات برأسمال قدره 150.000 لاير عماني. بدأت شركة ميناء صالة للتطوير ش م م عملياتها التجارية في سنة 2008.



48  التقرير السنوي 2016 49

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

)تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

16  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف دوالرألف دوالرألف ر.عألف ر.ع

امريكيامريكي
13.4268.445مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 3.2485.164
12.4789.885ذمم مدينة تجارية(4.799(3.802
(491((466(ناقصًا : مخصص اإلنخفاض في القيمة(179((189(

----------------------------------------------------------------
3.6134.62012.0129.394

9361.754مبالغ مستحقة من حكومة سلطنة عمان675360
2.329783مصروفات مدفوعة مقدما301896
5744ذمم مدينة أخرى1722

----------------------------------------------------------------
7.85411.06228.76020.420

============================
 

بالنسبة للشروط واألحكام المتعلقة بمديني األطراف ذات العاقة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح 27.
الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف دوالرألف دوالرألف ر.عألف ر.ع

امريكيامريكي
1491543 يناير 209189
(52((25(مكون / معكوس للسنة (10((20(

----------------------------------------------------------------
31466491 ديسمبر 189179

============================

17   نقد وما في حكم النقد

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
2.481 1.185 نقد بالصندوق ولدى البنوك 3.081 6.450
1.083 2.262 حسابات الودائع تحت الطلب 5.881 2.814

--------------- --------------- ----------------- -----------------
3.564 3.447 نقد وما في حكم النقد 8.962 9.264

======= ======= ======= =======

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
9.000 4.000 ودائع قصيرة اآلجل 10.400 23.400

======= ======= ======= =======

كما في 31 ديسمبر 2016، الودائع تحت الطلب و الودائع قصيرة اآلجل كانت تحتفظ بها الشركة بالدوالر االمريكي واللاير العماني لدى بنوك تجارية 
في ُعمان. الودائع ألجل تحمل فوائد سنوية بمقدار 4.25% )2015: 2.3%( بينما الودائع تحت الطلب بالدوالر االمريكي واللاير العماني تحمل فوائد 

سنوية سائدة بسعر 1.06% )2015: 0.39%( و2.5% )2015: 1.72%( على التوالي.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

18 حقوق المساهمين 

المصدر والمدفوع بالكامل     المصرح به)أ( رأس المال
----------------------------

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

837 837179 000179 000200 200أسهم بقيمة 0.100 ريال عماني للسهم)ألف ر.ع(
======================================

أسهم بقيمة 0.100 ريال عماني للسهم )ألف دوالر 
578 578467 000467 000520 520أمريكي( 

======================================

في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 25 مارس 2009، تم الحصول على الموافقة على تقسيم القيمة االسمية لأسهم في الشركة األم من 
1 لاير عماني إلى 100 بيسة ومن ثم تقسيم كل سهم الى 10 أسهم.

)ب( عالوة إصدار أسهم

تمثل عاوة إصدار األسهم وقدرها 569 948 2 لاير عماني عاوة إصدار أسهم خال عام 2000 وقد حولت إلى حساب عاوة إصدار األسهم 
خال عام 2001.

فيما يلي مساهمي الشركة األم الذين يمتلكون نسبة 10 % أو أكثر من أسهمها، كما في نهاية السنة سواء كان ذلك باسمهم أو من خال حساب من 
ينوب عنهم وعدد األسهم العائدة لكل منهم:

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016اسم المساهم
%عدد األسهم%عدد األسهم

00030 180 0003054 180 54شركة أي بي تيرمنالز بي في 
00020 120 0002036 120 36المجموعة اللوجستية العالمية عمان *

73014 778 7301425 778 25بنك أتش أس بي سي بي أل سي حساب أي بي  
74010 983 7401017 803 17حساب بنك أتش أس بي سي صندوق تقاعد وزارة الدفاع

* أسهم حكومة سلطنة ُعمان )الممثلة في وزارة المالية( تم تحويلها خال سنة 2016 إلى المجموعة اللوجستية العالمية عمان.

)ج( االحتياطي القانوني

يقضي قانون الشركات التجارية الصادر عام 1974 المعدل، بأن يتم تحويل 10 % من صافي ربح الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع إلى 
أن يصبح رصيد هذا االحتياطي مساو لثلث رأسمال الشركة على األقل. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. لقد تم تحقيق هذا المطلب لذلك لم يتم إجراء 

أية تحويات إضافية خال السنة.

)د( حصص غير ُمسيطرة  

خال سنة 2007، قامت الشركة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بتأسيس شراكة بنسبة 80:20 )شركة ميناء صالة للتطوير ش م م( لمتابعة 
الفرص ذات الصلة بالعقارات برأسمال قدره 150.000 لاير عماني. بدأت شركة ميناء صالة للتطوير ش م م عملياتها التجارية في سنة 2008.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

19 عائد السهم الواحد

تم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح السنة، المنسوب إلى حملة االسهم العادية، على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
القائمة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 كما يأتي:

31 ديسمبر  2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر    2016 31 ديسمبر    2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

5.182 5.726 صافي ربح السنة )ألف دوالر/ ألف ر.ع( 14.888 13.474
------------- ------------- ------------- -------------

179.837 179.837 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
في 31 ديسمبر )باأللف( 179.837 179.837

------------- ------------- ------------- -------------

0.029 0.032 العائد األساسي للسهم الواحد )دوالر/ 
ريال( 0.08 0.07

======== ======== ========- ========-

لم يتم عرض الربح المخفض للسهم لعدم إصدار الشركة ألدوات قد يكون لها تأثير على العائد على السهم عند تحويلها.

20 توزيعات األرباح 

لقد اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.020  لاير عماني )2015: 0.015 لاير عماني( للسهم 0.052 دوالر أمريكى( )2015: 
0.39 دوالر أمريكي( مجموعها يقارب 3.596 مليون لاير عماني )2015: 2.698 مليون لاير عماني( 9.348 مليون دوالر أمريكي( )2015: 

7.013 مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 )2015- 15%( وهي تخضع على موافقة المساهمين في االجتماع السنوي 
للجمعية العمومية القادم.

وافق المساهمون على توزيعات األرباح لسنة 2015 بواقع 0.020 لاير عماني 0.52 دوالر أمريكي للسهم الواحد مجموعها 3.596 مليون لاير 
عماني 9.348 مليون دوالر امريكي مقابل إقتراح مجلس اإلدارة بواقع 0.015 لاير عماني 0.39 دوالر امريكي بمقدار 2.698 مليون لاير عماني 

7.013 مليون دوالر امريكي في االجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المنعقد في مارس 2016.

بموجب توجيهات الهيئة العامة لسوق المال ، مبالغ توزيعات االرباح القائمة والغير مدفوعة ألكثر من ستة  اشهر يجب تحويلها الى صندوق أمانات 
المستثمرين المكون من قبل الهيئة العامة لسوق المال، و كما في 31 ديسمبر 2016، بلغ اجمالي المبالغ التي لم يتم المطالبة بها من قبل حملة االسهم 
38.102 رع ) ديسمبر 2015: 45.021ر. ع(، وأي مبالغ قائمة غير مدفوعة ألكثر من ستة أشهر قد تم تحويلها إلى صندوق أمانات المستثمرين 

خال شهر اكتوبر 2016. 

21 صافي األصول للسهم الواحد
يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة في نهاية السنة على المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة كما يلي:

31 ديسمبر  2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر    2016 31 ديسمبر    2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي
51.647 54.025 صافي األصول )ألف دوالر/ ألف ر.ع( 140.460 134.277

-------------------------------------------- ---------------------- ----------------------

179.837 179.837 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
في 31 ديسمبر )باأللف( 179.837 179.837

---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------

0.287 0.300 صافي األصول للسهم الواحد )دوالر/ 
ريال( 0.78 0.75

======== ======== ======== ========

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

22  قروض وسلف

حصلت الشركة على تسهيل قرض طويل األجل بالدوالر األمريكي من مؤسسات مالية بمبلغ إجمالي حوالي 42.3 مليون لاير عماني )110 مليون 
دوالر أمريكي(. تتألف التسهيات من قسطين كل منهما بمبلغ 21.2 مليون لاير عماني )55 مليون دوالر أمريكي(. 

القسط األول من القرض ألجل تم سداده بالكامل كما في 31 مارس 2009. القسط الثاني من القرض ألجل تم سداده بالكامل كما في 31 ديسمبر 
.2012

حصلت الشركة على تسهيل قرض طويل األجل بالدوالر األمريكي من مؤسسات مالية بمبلغ إجمالي حوالي 63.8 مليون لاير عماني )165.8 مليون 
دوالر أمريكي(. بعد ذلك قامت الشركة خال سنة 2010 بتقليص حجم القرض إلى 59.3 مليون لاير عماني – 154.2 مليون دوالر أمريكي. 
تتألف التسهيات من قسطين )الثالث والرابع( بمقدار 25.3 مليون لاير عماني )65.8 مليون دوالر أمريكي( 34.0 مليون لاير عماني )88.4 

دوالر أمريكي( على التوالي. 

يقوم بنك مسقط وبنك ظفار باألحتفاظ بضمانات الشركة نيابة عن المقرضين. ولقد تم تعيين بنك مسقط كوكيل ضمان ووصي قانوني عن المقرضين. 
وهو أيضا الوكيل لتسهيات القرض إلدارة ومراقبة اجمالي تسهيات القرض.

يسدد القسط الثالث من القرض على 18 قسطا نصف سنوي يبدأ في مارس 2010. ثبتت الشركة سعر الفائدة من خال اتفاقية مقايضة سعر الفائدة 
بمعدل 50% من تسهيل القرض وال يزيد سعر الفائدة عن 4.895% سنويا )راجع إيضاح 26(. 

يسدد القسط الرابع من القرض على 16 قسطا نصف سنوي يبدأ في ديسمبر 2011. ثبتت الشركة سعر الفائدة من خال اتفاقية مقايضة سعر الفائدة 
بمعدل 85% من تسهيل القرض وال يزيد سعر الفائدة عن 3.350% سنويا )راجع إيضاح 26(.

قامت الشركة بدفع مقدماً مبلغ 8.93 مليون لاير عماني )23.22 مليون دوالر أمريكي( في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. الدفع المقدم 
بمقدار 3.81 مليون لاير عماني )9.9 مليون دوالر أمريكي( وجاء نحو القسط الثالث و 5.12 مليون لاير عماني )13.32 مليون دوالر أمريكي( 

نحو القسط الرابع. 
رصيد المستحقات القائمة من القروض والسلف كما في 31 ديسمبر 2016 كالتالي:

مستحق بعدمستحق بينمستحق بينمستحق خالل

سنة واحدة أو أقل المجموعألف ريال عماني
5 سنوات2-5 سنواتسنة وسنتينمن سنة

--7.6133.8073.807القسط الثالث 
--10.2455.1225.122القسط الرابع

-----------------------------------------------------------------
17.8588.9298.929--

==============================================
ألف دوالر أمريكي

--19.7949.8979.897القسط الثالث 
--26.63613.31813.318القسط الرابع

-----------------------------------------------------------------
46.43023.21523.215--

==============================================
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

19 عائد السهم الواحد

تم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح السنة، المنسوب إلى حملة االسهم العادية، على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
القائمة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 كما يأتي:

31 ديسمبر  2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر    2016 31 ديسمبر    2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

5.182 5.726 صافي ربح السنة )ألف دوالر/ ألف ر.ع( 14.888 13.474
------------- ------------- ------------- -------------

179.837 179.837 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
في 31 ديسمبر )باأللف( 179.837 179.837

------------- ------------- ------------- -------------

0.029 0.032 العائد األساسي للسهم الواحد )دوالر/ 
ريال( 0.08 0.07

======== ======== ========- ========-

لم يتم عرض الربح المخفض للسهم لعدم إصدار الشركة ألدوات قد يكون لها تأثير على العائد على السهم عند تحويلها.

20 توزيعات األرباح 

لقد اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.020  لاير عماني )2015: 0.015 لاير عماني( للسهم 0.052 دوالر أمريكى( )2015: 
0.39 دوالر أمريكي( مجموعها يقارب 3.596 مليون لاير عماني )2015: 2.698 مليون لاير عماني( 9.348 مليون دوالر أمريكي( )2015: 

7.013 مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 )2015- 15%( وهي تخضع على موافقة المساهمين في االجتماع السنوي 
للجمعية العمومية القادم.

وافق المساهمون على توزيعات األرباح لسنة 2015 بواقع 0.020 لاير عماني 0.52 دوالر أمريكي للسهم الواحد مجموعها 3.596 مليون لاير 
عماني 9.348 مليون دوالر امريكي مقابل إقتراح مجلس اإلدارة بواقع 0.015 لاير عماني 0.39 دوالر امريكي بمقدار 2.698 مليون لاير عماني 

7.013 مليون دوالر امريكي في االجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة المنعقد في مارس 2016.

بموجب توجيهات الهيئة العامة لسوق المال ، مبالغ توزيعات االرباح القائمة والغير مدفوعة ألكثر من ستة  اشهر يجب تحويلها الى صندوق أمانات 
المستثمرين المكون من قبل الهيئة العامة لسوق المال، و كما في 31 ديسمبر 2016، بلغ اجمالي المبالغ التي لم يتم المطالبة بها من قبل حملة االسهم 
38.102 رع ) ديسمبر 2015: 45.021ر. ع(، وأي مبالغ قائمة غير مدفوعة ألكثر من ستة أشهر قد تم تحويلها إلى صندوق أمانات المستثمرين 

خال شهر اكتوبر 2016. 

21 صافي األصول للسهم الواحد
يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة في نهاية السنة على المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة كما يلي:

31 ديسمبر  2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر    2016 31 ديسمبر    2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي
51.647 54.025 صافي األصول )ألف دوالر/ ألف ر.ع( 140.460 134.277

-------------------------------------------- ---------------------- ----------------------

179.837 179.837 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
في 31 ديسمبر )باأللف( 179.837 179.837

---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------

0.287 0.300 صافي األصول للسهم الواحد )دوالر/ 
ريال( 0.78 0.75

======== ======== ======== ========

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

22  قروض وسلف

حصلت الشركة على تسهيل قرض طويل األجل بالدوالر األمريكي من مؤسسات مالية بمبلغ إجمالي حوالي 42.3 مليون لاير عماني )110 مليون 
دوالر أمريكي(. تتألف التسهيات من قسطين كل منهما بمبلغ 21.2 مليون لاير عماني )55 مليون دوالر أمريكي(. 

القسط األول من القرض ألجل تم سداده بالكامل كما في 31 مارس 2009. القسط الثاني من القرض ألجل تم سداده بالكامل كما في 31 ديسمبر 
.2012

حصلت الشركة على تسهيل قرض طويل األجل بالدوالر األمريكي من مؤسسات مالية بمبلغ إجمالي حوالي 63.8 مليون لاير عماني )165.8 مليون 
دوالر أمريكي(. بعد ذلك قامت الشركة خال سنة 2010 بتقليص حجم القرض إلى 59.3 مليون لاير عماني – 154.2 مليون دوالر أمريكي. 
تتألف التسهيات من قسطين )الثالث والرابع( بمقدار 25.3 مليون لاير عماني )65.8 مليون دوالر أمريكي( 34.0 مليون لاير عماني )88.4 

دوالر أمريكي( على التوالي. 

يقوم بنك مسقط وبنك ظفار باألحتفاظ بضمانات الشركة نيابة عن المقرضين. ولقد تم تعيين بنك مسقط كوكيل ضمان ووصي قانوني عن المقرضين. 
وهو أيضا الوكيل لتسهيات القرض إلدارة ومراقبة اجمالي تسهيات القرض.

يسدد القسط الثالث من القرض على 18 قسطا نصف سنوي يبدأ في مارس 2010. ثبتت الشركة سعر الفائدة من خال اتفاقية مقايضة سعر الفائدة 
بمعدل 50% من تسهيل القرض وال يزيد سعر الفائدة عن 4.895% سنويا )راجع إيضاح 26(. 

يسدد القسط الرابع من القرض على 16 قسطا نصف سنوي يبدأ في ديسمبر 2011. ثبتت الشركة سعر الفائدة من خال اتفاقية مقايضة سعر الفائدة 
بمعدل 85% من تسهيل القرض وال يزيد سعر الفائدة عن 3.350% سنويا )راجع إيضاح 26(.

قامت الشركة بدفع مقدماً مبلغ 8.93 مليون لاير عماني )23.22 مليون دوالر أمريكي( في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. الدفع المقدم 
بمقدار 3.81 مليون لاير عماني )9.9 مليون دوالر أمريكي( وجاء نحو القسط الثالث و 5.12 مليون لاير عماني )13.32 مليون دوالر أمريكي( 

نحو القسط الرابع. 
رصيد المستحقات القائمة من القروض والسلف كما في 31 ديسمبر 2016 كالتالي:

مستحق بعدمستحق بينمستحق بينمستحق خالل

سنة واحدة أو أقل المجموعألف ريال عماني
5 سنوات2-5 سنواتسنة وسنتينمن سنة

--7.6133.8073.807القسط الثالث 
--10.2455.1225.122القسط الرابع

-----------------------------------------------------------------
17.8588.9298.929--

==============================================
ألف دوالر أمريكي

--19.7949.8979.897القسط الثالث 
--26.63613.31813.318القسط الرابع

-----------------------------------------------------------------
46.43023.21523.215--

==============================================
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة(

22  قروض وسلف )تابع(

رصيد المستحقات القائمة من القروض والسلفيات كما في 31 ديسمبر 2015 كالتالي:

مستحق بعدمستحق بينمستحق بينمستحق خالل

سنة واحدة أو أقل المجموعألف ريال عماني
5 سنوات2-5 سنواتسنة وسنتينمن سنة

-11.4213.8073.8073.807القسط الثالث 
-15.3655.1225.1225.121القسط الرابع

--------------------------------------------------------------------------
26.7868.9298.9298.928-

==============================================
ألف دوالر أمريكي

-29.6919.8979.8979.897القسط الثالث 
-39.95513.31813.31813.318القسط الرابع

-----------------------------
--------------------------------------------------

69.64623.21523.21523.215-
==============================================

تكاليف المعاملة المتعلقة بالقروض ألجل يتم خصمها مقابل قيمة القرض ومن ثم يتم إثباتها على مدى عمر القروض ألجل بإستخدام طريقة الفائدة 
السائدة.

تتضمن اتفاقية القرض قيودا محددة تتضمن، ضمن أمور أخرى، قيود على خدمة الدين وحدود صافي األصول ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 
ونسبة التداول وضمان تغطية وقيوداً معينة على نمط المساهمة وسداد توزيعات أرباح واستبعاد الممتلكات والمعدات وإنشاء أي ضمانات إضافية على 

األصول الخاضعة للرهن.
تحتسب الفائدة على تسهيات القروض ألجل بسعر الفائدة السائد وقدره 3.00% )4.02%- ديسمبر 2015( والذي يشمل تأثير أداة التحوط المالي. 

التسهيات مضمونة برهن تجاري وقانوني شامل من الدرجة األولى على جميع أصول الشركة.

23  مكافأة نهاية خدمة الموظفين

الحركة في االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي  كالتالي :

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
2.033 2.187 1 يناير 5.686 5.286

318 444 المستحق خالل السنة 1.154 829
)164( )68( مكافأة نهاية خدمة مدفوعة )177( )427(

---------------------- ------------------
----

----------------
------ ----------------------

2.187 2.563 31 ديسمبر 6.663 5.686
========= ========= ========= =========

إيضاحات
 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

24  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

15.806 17.757 مصروفات مستحقة والتزامات أخرى 46.174 41.097

1.920 808 الذمم التجارية الدائنة 2.100 4.992

1.746 1.862 مستحقات ألطراف ذات عالقة )إيضاح 
 )27 4.841 4.540

1.252 1.451 ضريبة حالية مستحقة )إيضاح 25( 3.774 3.255

393 - مستحقات لحكومة سلطنة ُعمان  - 1.018

--------------- --------------- -------- ----------------------

21.117 21.878 56.889 54.902

========= ========= ========= =========
 

25   الضرائب
يتم إخضاع الشركة األم وشركتها التابعة بشكل منفصل للضريبة. ويطبق المعدل الضريبي بنسبة 12% )31 ديسمبر 2015- 12%(. لغرض تحديد 

المصروف الضريبي للسنة، لقد تم تعديل الربح المحاسبي ألغراض الضريبة. تتضمن التعديات ألغراض الضريبة بنود متعلقة بكٍل من الدخل 
والمصروفات. بعد إجراء هذه التعديات، يتم تقدير متوسط معدل الضريبة السائد بنسبة 11.92% )31 ديسمبر 2015- %8(.

إن الفروقات بين معدل الضريبة المطبق بنسبة 12% الذي تخضع له الشركة ومعدل الضريبة السائد بنسبة 11.92% تنشأ نتيجة التأثير الضريبي 
للدخل الذي ال يعترف به ألغراض الضريبة والمصروفات التي لن تخضع للخصم. تتم تلك التسويات طبقاً للمفهوم الحالي لقانون الضريبة واللوائح 

وكذلك الممارسات المتعارف عليها. يتم إحتساب الضريبة المؤجلة بمعدل ضريبي قدره 12% )31 ديسمبر 2015- %12(.
لقد أنهت األمانة العامة للضرائب للشركة األم خال السنة الربوط الضريبية حتى السنة الضريبية 2012. في حين لم يتم االنتهاء من الربوط 

الضريبية للسنوات من 2013 إلى 2015 من قبل األمانة العامة للضرائب. يتوقع أن يتم زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 15% وفقاً للتعديات 
المتوقعة على قانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان. يرى مجلس االدارة ان اية ضرائب اضافية، ان وجدت، لن تحمل تأثيراً جوهريا على المركز 

المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016.

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
بيان الدخل الشامل

1.170 1.356 ضريبة حالية - السنة الحالية 3.525 3.045
)713) )581) ضريبة مؤجلة - السنة الحالية )1.510) )1.857)

---------------------- -----------------
----- -------------- --------------

457 775 في 31 ديسمبر 2.015 1.188
========= ========= ========= =========

مخصص الضريبة
653 1.252 1 يناير 3.255 1.698

1.170 1.356 المخصص خالل السنة 3.525 3.045
)571) )1.157) المدفوع خالل السنة )3.006) )1.488)

---------------------- -----------------
----- --------------- ----------------------

1.252 1.451 في 31 ديسمبر 3.774 3.255
========= ========= ========= =========

يشمل إلتزام ضريبة مؤجلة على الفروقات المؤقتة التالية:

التزام ضريبة مؤجلة
7.230 6.517 1 يناير 16.944 18.801
)713) )581) الحركة خالل السنة )1.510) )1.857)

-------------- -------------- ------------- ----------------------
6.517 5.936 في 31 ديسمبر 15.434 16.944

========= ========= ========= =========
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من القوائم المالية الموحدة(

22  قروض وسلف )تابع(

رصيد المستحقات القائمة من القروض والسلفيات كما في 31 ديسمبر 2015 كالتالي:

مستحق بعدمستحق بينمستحق بينمستحق خالل

سنة واحدة أو أقل المجموعألف ريال عماني
5 سنوات2-5 سنواتسنة وسنتينمن سنة

-11.4213.8073.8073.807القسط الثالث 
-15.3655.1225.1225.121القسط الرابع

--------------------------------------------------------------------------
26.7868.9298.9298.928-

==============================================
ألف دوالر أمريكي

-29.6919.8979.8979.897القسط الثالث 
-39.95513.31813.31813.318القسط الرابع

-----------------------------
--------------------------------------------------

69.64623.21523.21523.215-
==============================================

تكاليف المعاملة المتعلقة بالقروض ألجل يتم خصمها مقابل قيمة القرض ومن ثم يتم إثباتها على مدى عمر القروض ألجل بإستخدام طريقة الفائدة 
السائدة.

تتضمن اتفاقية القرض قيودا محددة تتضمن، ضمن أمور أخرى، قيود على خدمة الدين وحدود صافي األصول ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 
ونسبة التداول وضمان تغطية وقيوداً معينة على نمط المساهمة وسداد توزيعات أرباح واستبعاد الممتلكات والمعدات وإنشاء أي ضمانات إضافية على 

األصول الخاضعة للرهن.
تحتسب الفائدة على تسهيات القروض ألجل بسعر الفائدة السائد وقدره 3.00% )4.02%- ديسمبر 2015( والذي يشمل تأثير أداة التحوط المالي. 

التسهيات مضمونة برهن تجاري وقانوني شامل من الدرجة األولى على جميع أصول الشركة.

23  مكافأة نهاية خدمة الموظفين

الحركة في االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي  كالتالي :

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
2.033 2.187 1 يناير 5.686 5.286

318 444 المستحق خالل السنة 1.154 829
)164( )68( مكافأة نهاية خدمة مدفوعة )177( )427(

---------------------- ------------------
----

----------------
------ ----------------------

2.187 2.563 31 ديسمبر 6.663 5.686
========= ========= ========= =========

إيضاحات
 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

24  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

15.806 17.757 مصروفات مستحقة والتزامات أخرى 46.174 41.097

1.920 808 الذمم التجارية الدائنة 2.100 4.992

1.746 1.862 مستحقات ألطراف ذات عالقة )إيضاح 
 )27 4.841 4.540

1.252 1.451 ضريبة حالية مستحقة )إيضاح 25( 3.774 3.255

393 - مستحقات لحكومة سلطنة ُعمان  - 1.018

--------------- --------------- -------- ----------------------

21.117 21.878 56.889 54.902

========= ========= ========= =========
 

25   الضرائب
يتم إخضاع الشركة األم وشركتها التابعة بشكل منفصل للضريبة. ويطبق المعدل الضريبي بنسبة 12% )31 ديسمبر 2015- 12%(. لغرض تحديد 

المصروف الضريبي للسنة، لقد تم تعديل الربح المحاسبي ألغراض الضريبة. تتضمن التعديات ألغراض الضريبة بنود متعلقة بكٍل من الدخل 
والمصروفات. بعد إجراء هذه التعديات، يتم تقدير متوسط معدل الضريبة السائد بنسبة 11.92% )31 ديسمبر 2015- %8(.

إن الفروقات بين معدل الضريبة المطبق بنسبة 12% الذي تخضع له الشركة ومعدل الضريبة السائد بنسبة 11.92% تنشأ نتيجة التأثير الضريبي 
للدخل الذي ال يعترف به ألغراض الضريبة والمصروفات التي لن تخضع للخصم. تتم تلك التسويات طبقاً للمفهوم الحالي لقانون الضريبة واللوائح 

وكذلك الممارسات المتعارف عليها. يتم إحتساب الضريبة المؤجلة بمعدل ضريبي قدره 12% )31 ديسمبر 2015- %12(.
لقد أنهت األمانة العامة للضرائب للشركة األم خال السنة الربوط الضريبية حتى السنة الضريبية 2012. في حين لم يتم االنتهاء من الربوط 

الضريبية للسنوات من 2013 إلى 2015 من قبل األمانة العامة للضرائب. يتوقع أن يتم زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 15% وفقاً للتعديات 
المتوقعة على قانون ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان. يرى مجلس االدارة ان اية ضرائب اضافية، ان وجدت، لن تحمل تأثيراً جوهريا على المركز 

المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016.

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
بيان الدخل الشامل

1.170 1.356 ضريبة حالية - السنة الحالية 3.525 3.045
)713) )581) ضريبة مؤجلة - السنة الحالية )1.510) )1.857)

---------------------- -----------------
----- -------------- --------------

457 775 في 31 ديسمبر 2.015 1.188
========= ========= ========= =========

مخصص الضريبة
653 1.252 1 يناير 3.255 1.698

1.170 1.356 المخصص خالل السنة 3.525 3.045
)571) )1.157) المدفوع خالل السنة )3.006) )1.488)

---------------------- -----------------
----- --------------- ----------------------

1.252 1.451 في 31 ديسمبر 3.774 3.255
========= ========= ========= =========

يشمل إلتزام ضريبة مؤجلة على الفروقات المؤقتة التالية:

التزام ضريبة مؤجلة
7.230 6.517 1 يناير 16.944 18.801
)713) )581) الحركة خالل السنة )1.510) )1.857)

-------------- -------------- ------------- ----------------------
6.517 5.936 في 31 ديسمبر 15.434 16.944

========= ========= ========= =========
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

25   الضرائب )تابع( 

تتعلق تعديات الضريبة المؤجلة الفروقات بالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

)55.287( )50.586( صافي القيمة الدفترية للممتلكات 
والمعدات  )131.526( )143.746(

976 1.119 مخصصات وخسائر 2.909 2.538

---------------------- ------------------
----

----------------
------ ----------------------

)54.311( )49.467( )128.617( )141.208(
======= ======= ======= =======

شركة ميناء صالة للتطوير )ش.م.م(
تم اإلنتهاء من الربوط الضريبية حتى السنة الضريبية 2009. 

26  األدوات المالية المشتقة وعجز التحوط 

تحتسب الفائدة على تسهيات الشركة للقروض ألجل بمعدل سعر فائدة ليبور للدوالر األمريكي إضافة إلى هامش الربح المطبق. وفقاً التفاقية القرض 
ألجل لدى الشركة معدالت فائدة ثابتة مطبقة على مختلف أقساط القرض عبر اتفاقيات مقايضة سعر الفائدة. 

في 31 ديسمبر 2016 كان سعر الفائدة السائد بمعدل ليبور للدوالر األمريكي هو 0.846% سنويا )ديسمبر 2015: 0.846 %( في حين أن الشركة 
قد ثبتت سعر الفائدة على القروض طويلة األجل بالنسبة للقسط الثالث بنسبة 4.895% وللقسط الرابع بنسبة 3.350%. ولقد قامت إدارة الشركة 

بإختبار لفاعلية التحوط وفقا لما هو مطلوب بموجب معايير التقارير الدولية.
 

وبناء على فجوات اسعار الفائدة على مدى عمر القرض بموجب معايير التقارير الدولية على القسط الثالث و الرابع  فإن الخسائر اإلستداللية  كما في 
31 ديسمبر 2016 جرى تقيييمها بمبلغ 0.50 مليون ر. ع )1.29 مليون دوالر امريكي(، ) ديسمبر 2015 : خسارة 0.75  مليون ر.ع –1.94 

مليون دوالر امريكي( من قبل االطراف المقابلة التفاقيات مقايضة سعر الفائدة. وفي حالة قيام الشركة بالغاء االتفاقية في 31 ديسمبر 2016 فقد تتكبد 
الخسارة آنفة الذكر.

ولغرض االستجابة الى معاييرالمحاسبة الدولية المعيار 39 )األدوات المالية: االقرار والقياس( فان القيمة العادلة لخسائر ادوات التحوط االولية بمبلغ 
0.50 مليون لاير عماني )1.29 مليون دوالر امريكي(، ) ديسمبر 2015 : خسارة 0.75 مليون رع – 1.94 مليون دوالر امريكي(( قد سجلت 

كإيرادات شاملة أخرى وتم تسجيل مبلغ 0.75 مليون لاير عماني )1.94 مليون دوالر امريكي( تحت بند االلتزام.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

26  األدوات المالية المشتقة وعجز التحوط )تابع(
مبادالت أسعار الفائدة - القيمة اإلسمية حسب فترة اإلستحقاق

أكثر من5 سنوات  من 1 إلى 5 سنوات خالل سنة واحدة القيم اإلعتبارية عادلة
سالبة

عادلة
موجبة

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

- 7.676 3.838 11.514 497 31 ديسمبر 2016-
- 11.514 7.676 19.190 746 31 ديسمبر 2015-

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر
ألف دوالر أمريكي أمريكي ألف دوالر

 أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي ألف دوالر أمريكي

- 19.958 9.979 29.937 1.292 31 ديسمبر 2016-
- 29.937 19.958 49.895 1.940 31 ديسمبر 2015-

في 31 ديسمبر 2016، بلغ ارتباط عقود عمات أجنبية آجلة 2.54 مليون لاير عماني )2015 – 1.03 لاير عماني( لشراء ليورو. إن القيمة 
اإلجمالية العادلة للحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في عقود العمات األجنبية اآلجلة، التي كانت باليورو في 31 ديسمبر  2016، لم تكن 

جوهرية وبالتالي لم يتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة. 

27   المعامالت مع األطراف ذات العالقة
دخلت الشركة في معامات مع أطراف ذات عاقة يستطيع بعض أعضاء مجلس اإلدارة و أو مساهمون وشركات حيث يمكن ممارسة تأثير هام 

عليها. في إطار النشاط االعتيادي تتلقى الشركة وتقدم خدمات من وإلى األطراف ذات العاقة على أساس تجاري ووفقاً للشروط التجارية كما تتلقى 
خدمات وهي معامات مماثلة لتلك التي يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى. حجم المعامات الكبيرة مع األطراف ذات العاقة خال السنة ومع 

المساهمين الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة و/ أو أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العاقة على النحو التالي:

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016
أخرىالمبيعاتالمشترياتأخرىالمبيعاتالمشترياتالمجموع 

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

األطراف ذات العالقة 
12826.2292.2588921.2031.999األخرى

----------------------------------------------------------------------------
12826.2292.2588921.2031.999

====================================
ألف د أألف د أألف د أألف د أألف د أألف د أ

األطراف ذات العالقة 
33368.1955.87123155.1285.198األخرى

----------------------------------------------------------------------------------------------
33368.1955.87123155.1285.198

====================================

مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين
مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة كالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
511 583 مزايا قصيرة األجل 1.515 1.328
49 32 مكافأة نهاية الخدمة  83 128

120 150 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  390 312
26 26 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 68 68

------------------- ------------------- -------------- --------------
706 791 2.056 1.836

====== ====== ==== ====
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

25   الضرائب )تابع( 

تتعلق تعديات الضريبة المؤجلة الفروقات بالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي

)55.287( )50.586( صافي القيمة الدفترية للممتلكات 
والمعدات  )131.526( )143.746(

976 1.119 مخصصات وخسائر 2.909 2.538

---------------------- ------------------
----

----------------
------ ----------------------

)54.311( )49.467( )128.617( )141.208(
======= ======= ======= =======

شركة ميناء صالة للتطوير )ش.م.م(
تم اإلنتهاء من الربوط الضريبية حتى السنة الضريبية 2009. 

26  األدوات المالية المشتقة وعجز التحوط 

تحتسب الفائدة على تسهيات الشركة للقروض ألجل بمعدل سعر فائدة ليبور للدوالر األمريكي إضافة إلى هامش الربح المطبق. وفقاً التفاقية القرض 
ألجل لدى الشركة معدالت فائدة ثابتة مطبقة على مختلف أقساط القرض عبر اتفاقيات مقايضة سعر الفائدة. 

في 31 ديسمبر 2016 كان سعر الفائدة السائد بمعدل ليبور للدوالر األمريكي هو 0.846% سنويا )ديسمبر 2015: 0.846 %( في حين أن الشركة 
قد ثبتت سعر الفائدة على القروض طويلة األجل بالنسبة للقسط الثالث بنسبة 4.895% وللقسط الرابع بنسبة 3.350%. ولقد قامت إدارة الشركة 

بإختبار لفاعلية التحوط وفقا لما هو مطلوب بموجب معايير التقارير الدولية.
 

وبناء على فجوات اسعار الفائدة على مدى عمر القرض بموجب معايير التقارير الدولية على القسط الثالث و الرابع  فإن الخسائر اإلستداللية  كما في 
31 ديسمبر 2016 جرى تقيييمها بمبلغ 0.50 مليون ر. ع )1.29 مليون دوالر امريكي(، ) ديسمبر 2015 : خسارة 0.75  مليون ر.ع –1.94 

مليون دوالر امريكي( من قبل االطراف المقابلة التفاقيات مقايضة سعر الفائدة. وفي حالة قيام الشركة بالغاء االتفاقية في 31 ديسمبر 2016 فقد تتكبد 
الخسارة آنفة الذكر.

ولغرض االستجابة الى معاييرالمحاسبة الدولية المعيار 39 )األدوات المالية: االقرار والقياس( فان القيمة العادلة لخسائر ادوات التحوط االولية بمبلغ 
0.50 مليون لاير عماني )1.29 مليون دوالر امريكي(، ) ديسمبر 2015 : خسارة 0.75 مليون رع – 1.94 مليون دوالر امريكي(( قد سجلت 

كإيرادات شاملة أخرى وتم تسجيل مبلغ 0.75 مليون لاير عماني )1.94 مليون دوالر امريكي( تحت بند االلتزام.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

26  األدوات المالية المشتقة وعجز التحوط )تابع(
مبادالت أسعار الفائدة - القيمة اإلسمية حسب فترة اإلستحقاق

أكثر من5 سنوات  من 1 إلى 5 سنوات خالل سنة واحدة القيم اإلعتبارية عادلة
سالبة

عادلة
موجبة

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

- 7.676 3.838 11.514 497 31 ديسمبر 2016-
- 11.514 7.676 19.190 746 31 ديسمبر 2015-

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر
ألف دوالر أمريكي أمريكي ألف دوالر

 أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي ألف دوالر أمريكي

- 19.958 9.979 29.937 1.292 31 ديسمبر 2016-
- 29.937 19.958 49.895 1.940 31 ديسمبر 2015-

في 31 ديسمبر 2016، بلغ ارتباط عقود عمات أجنبية آجلة 2.54 مليون لاير عماني )2015 – 1.03 لاير عماني( لشراء ليورو. إن القيمة 
اإلجمالية العادلة للحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في عقود العمات األجنبية اآلجلة، التي كانت باليورو في 31 ديسمبر  2016، لم تكن 

جوهرية وبالتالي لم يتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة. 

27   المعامالت مع األطراف ذات العالقة
دخلت الشركة في معامات مع أطراف ذات عاقة يستطيع بعض أعضاء مجلس اإلدارة و أو مساهمون وشركات حيث يمكن ممارسة تأثير هام 

عليها. في إطار النشاط االعتيادي تتلقى الشركة وتقدم خدمات من وإلى األطراف ذات العاقة على أساس تجاري ووفقاً للشروط التجارية كما تتلقى 
خدمات وهي معامات مماثلة لتلك التي يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى. حجم المعامات الكبيرة مع األطراف ذات العاقة خال السنة ومع 

المساهمين الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة و/ أو أعضاء مجلس اإلدارة ذوي العاقة على النحو التالي:

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016
أخرىالمبيعاتالمشترياتأخرىالمبيعاتالمشترياتالمجموع 

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

األطراف ذات العالقة 
12826.2292.2588921.2031.999األخرى

----------------------------------------------------------------------------
12826.2292.2588921.2031.999

====================================
ألف د أألف د أألف د أألف د أألف د أألف د أ

األطراف ذات العالقة 
33368.1955.87123155.1285.198األخرى

----------------------------------------------------------------------------------------------
33368.1955.87123155.1285.198

====================================

مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين
مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة كالتالي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
511 583 مزايا قصيرة األجل 1.515 1.328
49 32 مكافأة نهاية الخدمة  83 128

120 150 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  390 312
26 26 أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 68 68

------------------- ------------------- -------------- --------------
706 791 2.056 1.836

====== ====== ==== ====
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

27  المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(

األرصدة مع األطراف ذات العاقة المدرجة ضمن بيان المركز المالي هي كالتالي:

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

ذمم تجارية مدينة المجموع
وذمم مدينة أخرى

ذمم تجارية دائنة 
وذمم دائنة 

أخرى

ذمم تجارية مدينة 
وذمم مدينة أخرى

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
أخرى

ألف ر.عألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 

5.1641.8623.2481.746األطراف ذات العالقة األخرى

ألف د أألف د أألف د أألف د أ

13.4264.8418.4454.540األطراف ذات العالقة األخرى

يتم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات العاقة في إيضاحي 16 و 24 على التوالي. المبلغ المستحق إلى األطراف ذات العاقة 
يمثل مبلغ مستحق الدفع تجاه أتعاب اإلدارة.

ر بأنه سيتم  تنشأ األرصدة غير المدفوعة في نهاية السنة ضمن سياق األعمال العادية. المبالغ المستحقة من األطراف ذات العاقة لم ُتخفض قيمها وُتقدَّ
تحصيلها بناءاً على الخبرة السابقة. 

28  معلومات قطاع التشغيل 

ألغراض اإلدارة، تم توزيع نشاط الشركة إلى قسمين رئيسيين هما محطة الحاويات ومحطة الشحن العام. يقوم قسم محطة الحاويات باستئجار وتجهيز 
وتشغيل وإدارة هذه المحطة. أما قسم محطة الشحن العام فيقوم بتحميل البضائع وتقديم خدمات الشحن األخرى للسفن وشركات الشحن. لم يتم تجميع 

قطاعات التشغيل لتشكل قطاعات التشغيل أعاه.

يتم تنظيم القطاعين على أساس تصنيف األرصفة الفردية كما هو مبين في إتفاقيتي اإلمتياز مع حكومة سلطنة ُعمان. بالتالي، فإن كافة اإليرادات 
ل أو ال ُتشكِّل عمليات الحاويات،  التشغيلية لأرصفة التي يتم تصنيفها كمحطة الحاويات يتم تصنيفها ضمن قطاع محطة الحاويات، سواء كانت ُتشكِّ

والعكس بالعكس. إن تأثير معلومات القطاع على رسوم اإلمتياز هو حالياً قيد المناقشة مع الحكومة وترى اإلدارة بأنه ليس هناك تعديل جوهري بنءاً 
على رسوم األتاوة سوف يكون له ما يبرره. 

تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم االداء. يتم تقييم أداء 
القطاع على أساس الربح و الخسارة التشغيلية.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

28  معلومات قطاع التشغيل )تابع(
المجموعمحطة الشحن العاممحطة الحاويات

------------------------------------------------------------------------
31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

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

40.91537.92013.95711.58854.87249.508اإليرادات
------------------------------------------

(8.289((8.594((878((1.243((7.412((7.351(اإلستهالك واإلطفاء
--------------------------------------------------

3.0502.9742.6762.2085.7265.182صافي الر بح 
-----------------

------------------------------------------

81.49891.02121.29318.012102.791109.033أصول التشغيل 
-----------------

-------------------------------------------------

81.49891.02121.29318.012102.791109.033إلتزامات التشغيل 
---------------------------------------------------

إفصاحات أخرى 
3.7873.670413993.8284.029مصروفات رأسمالية 

---------------------------------------------
ألف د أألف د أألف د أألف د أألف د أ ألف د أ 

106.38098.59336.28730.129142.667128.722اإليرادات
---------------------------------------------

(21.551((22.345((2.280((3.233((19.271((19.112(اإلستهالك واإلطفاء
------------------------------------------------

7.9277.7356.9615.73914.88813.474صافي الربح 
----------------------------------------

210.998236.65056.26146.830267.259283.480أصول التشغيل 
--------------------------------------------

210.998236.65056.26146.830267.259283.480إلتزامات التشغيل 
-------------------------------------------------------

إفصاحات أخرى 
9.8469.5421061.0379.95210.579مصروفات رأسمالية 

---------------------------------------------------

قامت الشركة خال السنة بتخصيص أصول بحرية مشتركة وتقنية معلومات مستخدمة لقطاعي محطة الحاويات ومحطة الشحن العام وذلك بمقتضى 
السياسة المعتمدة من مجلس اإلدارة.

يتم حذف اإليرادات بين القطاعات عند توحيد البيانات المالية. تتكون المصروفات الرأسمالية من إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات. تحليل 
جغرافي لإليرادات حسب موقع العميل يتم إظهاره فيما يلي: 

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
14.794 17.340 سلطنة ُعمان 45.085 38.465
34.112 36.555 أوروبا  95.043 88.690

220 699 دول أسيوية أخرى  1.817 573
382 277 أفريقيا  722 994

-------- --------- -------- ----------
49.508 54.872 142.667 128.722

========== ========== ======== ========
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

27  المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(

األرصدة مع األطراف ذات العاقة المدرجة ضمن بيان المركز المالي هي كالتالي:

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

ذمم تجارية مدينة المجموع
وذمم مدينة أخرى

ذمم تجارية دائنة 
وذمم دائنة 

أخرى

ذمم تجارية مدينة 
وذمم مدينة أخرى

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة 
أخرى

ألف ر.عألف ر.ع ألف ر.عألف ر.ع 

5.1641.8623.2481.746األطراف ذات العالقة األخرى

ألف د أألف د أألف د أألف د أ

13.4264.8418.4454.540األطراف ذات العالقة األخرى

يتم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات العاقة في إيضاحي 16 و 24 على التوالي. المبلغ المستحق إلى األطراف ذات العاقة 
يمثل مبلغ مستحق الدفع تجاه أتعاب اإلدارة.

ر بأنه سيتم  تنشأ األرصدة غير المدفوعة في نهاية السنة ضمن سياق األعمال العادية. المبالغ المستحقة من األطراف ذات العاقة لم ُتخفض قيمها وُتقدَّ
تحصيلها بناءاً على الخبرة السابقة. 

28  معلومات قطاع التشغيل 

ألغراض اإلدارة، تم توزيع نشاط الشركة إلى قسمين رئيسيين هما محطة الحاويات ومحطة الشحن العام. يقوم قسم محطة الحاويات باستئجار وتجهيز 
وتشغيل وإدارة هذه المحطة. أما قسم محطة الشحن العام فيقوم بتحميل البضائع وتقديم خدمات الشحن األخرى للسفن وشركات الشحن. لم يتم تجميع 

قطاعات التشغيل لتشكل قطاعات التشغيل أعاه.

يتم تنظيم القطاعين على أساس تصنيف األرصفة الفردية كما هو مبين في إتفاقيتي اإلمتياز مع حكومة سلطنة ُعمان. بالتالي، فإن كافة اإليرادات 
ل أو ال ُتشكِّل عمليات الحاويات،  التشغيلية لأرصفة التي يتم تصنيفها كمحطة الحاويات يتم تصنيفها ضمن قطاع محطة الحاويات، سواء كانت ُتشكِّ

والعكس بالعكس. إن تأثير معلومات القطاع على رسوم اإلمتياز هو حالياً قيد المناقشة مع الحكومة وترى اإلدارة بأنه ليس هناك تعديل جوهري بنءاً 
على رسوم األتاوة سوف يكون له ما يبرره. 

تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم االداء. يتم تقييم أداء 
القطاع على أساس الربح و الخسارة التشغيلية.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

28  معلومات قطاع التشغيل )تابع(
المجموعمحطة الشحن العاممحطة الحاويات

------------------------------------------------------------------------
31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

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

40.91537.92013.95711.58854.87249.508اإليرادات
------------------------------------------

(8.289((8.594((878((1.243((7.412((7.351(اإلستهالك واإلطفاء
--------------------------------------------------

3.0502.9742.6762.2085.7265.182صافي الر بح 
-----------------

------------------------------------------

81.49891.02121.29318.012102.791109.033أصول التشغيل 
-----------------

-------------------------------------------------

81.49891.02121.29318.012102.791109.033إلتزامات التشغيل 
---------------------------------------------------

إفصاحات أخرى 
3.7873.670413993.8284.029مصروفات رأسمالية 

---------------------------------------------
ألف د أألف د أألف د أألف د أألف د أ ألف د أ 

106.38098.59336.28730.129142.667128.722اإليرادات
---------------------------------------------

(21.551((22.345((2.280((3.233((19.271((19.112(اإلستهالك واإلطفاء
------------------------------------------------

7.9277.7356.9615.73914.88813.474صافي الربح 
----------------------------------------

210.998236.65056.26146.830267.259283.480أصول التشغيل 
--------------------------------------------

210.998236.65056.26146.830267.259283.480إلتزامات التشغيل 
-------------------------------------------------------

إفصاحات أخرى 
9.8469.5421061.0379.95210.579مصروفات رأسمالية 

---------------------------------------------------

قامت الشركة خال السنة بتخصيص أصول بحرية مشتركة وتقنية معلومات مستخدمة لقطاعي محطة الحاويات ومحطة الشحن العام وذلك بمقتضى 
السياسة المعتمدة من مجلس اإلدارة.

يتم حذف اإليرادات بين القطاعات عند توحيد البيانات المالية. تتكون المصروفات الرأسمالية من إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات. تحليل 
جغرافي لإليرادات حسب موقع العميل يتم إظهاره فيما يلي: 

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
14.794 17.340 سلطنة ُعمان 45.085 38.465
34.112 36.555 أوروبا  95.043 88.690

220 699 دول أسيوية أخرى  1.817 573
382 277 أفريقيا  722 994

-------- --------- -------- ----------
49.508 54.872 142.667 128.722

========== ========== ======== ========
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

29      االلتزامات ومخصصات الطوارئ

29-1 نتائج تدقيق الرقابة المالية واإلدارية للدولة

تم خال سنة 2016 إستام ماحظات الرقابة المالية واإلدارية للدولة المتعلقة بالمسائل المالية واإلدارية للشركة للفترة من سنة 2005 إلى سنة 	 
2016 تسلط الضوء على االنحرافات المزعومة من شروط االمتياز واالتفاقيات التجارية. ردت الشركة بالتشاور مع مستشارها القانوني تؤكد 

بأن الشركة لم تسبب أية مخالفات وكانت القرارات التجارية ضمن التفويضات المصرح بها.
تم في يناير 2016 إستام رسالة أخرى من الرقابة المالية واإلدارية للدولة التي يتم فحصها من قبل اإلدارة.	 
اقترحت الرقابة المالية واإلدارية للدولة حسب الرسالة التي تلقتها في يناير 2016 بأن تقوم الشركة بتشكيل لجنة محايدة لدراسة ماحظات 	 

وتوصيات الرقابة المالية واإلدارية للدولة واتخاذ اإلجراءات المناسبة الناشئة عنها.
يرى مجلس إدارة الشركة بأنه قد تم اتخاذ القرارات التجارية المناسبة في مصلحة الشركة نظراً لظروف السوق وال يتطلب إتخاذ أية إجراءات 	 

إضافية في هذا الصدد. يتم أخذ المسألة بشكل مناسب من قبل الشركة مع الرقابة المالية واإلدارية للدولة.

29-2 إرتباطات المصروفات الرأسمالية

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
2.098 3.199 ارتباطات مصروفات رأسمالية 8.318 5.455

-------------------- ------------- --------------- --------------------
2.098 3.199 8.318 5.455

======== ======== ======== ========

29-3 التزامات عقود اإليجار التشغيلية

ابرمت الشركة في نوفمبر 1998 عقد إيجار تشغيلي مع حكومة سلطنة عمان لمحطة الحاويات وفي مارس 2000 )بأثر رجعي إعتباراً من 1 أكتوبر 
1998( لمحطة الشحن العام، حيث تقوم الحكومة بمنح الشركة إيجار األرض والبنية التحتية الازمة للمرافق المعنية لمدة 30 سنة بموجب شروط 

اتفاقية االمتياز. إلتزامات دفع اإليجار المستقبلية كما يلي:
31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر
امريكي امريكي

1.738 1.844 ليس أكثر من سنة واحدة 4.795 4.520
9.507 7.948 ما بين سنة واحدة إلى 5 سنوات 20.664 24.719

18.459 16.383 أكثر من 5 سنوات 42.596 47.995
------------------

-----
-----------------

------
----------------

---- --------------------

29.704 26.175 68.055 77.234
========= ========= ======== ========

29-4 مطالبات 
 

لقد نشأت العديد من المطالبات على الشركة من قبل موردين و زبائن و لم تقم الشركة بإدارج هذه المطالبات على سبيل اإللتزامات بناء على شروط 
متفق عليها. و إجمالي المبالغ للمطالبات على الشركة التي لم تقم بإثباتها على انها التزامات قد بلغت 1.3 مليون ر يال عماني ) 3.4 مليون دوالر 

امريكي( )2015: 1.4 مليون ر يال عماني )3.68 مليون دوالر امريكي((

30 إدارة المخاطر المالية 
تتعرض الشركة في إطار نشاطها االعتيادي لمخاطر  نتيجة استخدام األدوات المالية. 

مخاطر االئتمان - 
مخاطر السيولة- 
مخاطر السوق- 

لقد وضعت الشركة سياسة للمخاطر وأوكلت إدارتها إلى الرئيس التنفيذي. وقد تم تحديد الرئيس المالي كقائد لعملية المخاطر وهيئة تتكون من مدراء 
األقسام تمثل لجنة إدارة المخاطر .ويتم تنسيق أعمال إعداد اطر إدارة المخاطر كما هو أعاه عن طريق لجنة التدقيق.

مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان هي مخاطر الخسائر المالية للشركة إذا ما فشل العميل أو طرف آخر باألدوات المالية في مقابلة اإللتزامات التعاقدية، وهي تنشأ عادة 

عن الذمم المدينة على العماء. والمبلغ الدفتري لأصول المالية يمثل أعلى مخاطر مالية.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30 إدارة المخاطر المالية )تابع(

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى: يتم تقديم اإلئتمان للعماء فقط بهدف تعظيم أرباح الشركة والمسئولية الرئيسة عن منح اإلئتمان للعماء 
والتحصيل في الوقت المناسب لكل هذه الديون تقع على مدير التنفيذ .واإلئتمان له تكاليف على الشركة وقد تم وضع الضوابط الضرورية إلدارة 
مخاطر اإلئتمان بالشركة ورأسمالها العامل. وبذلك فمن سياسة الشركة أن يكون لديها نظم رقابة علي اإلئتمان تتسم بالكفاءة ولها المرونة الكافية 

للتفاعل عند تغير حاجات السوق ولكن ذات مقدرة كافية للتأكد من وضع سقوف ائتمان لكل عميل وفحصها بإنتظام وفقا لمعلومات موثوق بها وحديثة.

وهذا يعد  إجماال لمعاماتنا مع عمائنا ومامح المخاطر تختلف من حين الى آخر حسب تركيبتهم. وعلى العموم ، تتعامل الشركة مع العماء بناءا 
على التعامل النقدي أو ضمانات من بنوك ذات شهرة. وفي حاالت العماء الكبار الذين تم منحهم وضع إئتماني، يتم تقييم مقدرتهم اإلئتمانية بحرص 
مقدما ويتم التحكم في شروط اإلئتمان المتعلقة بهم عن طريق العقود المبرمة مع الشركة. ولدى الشركة سياسة ائتمانية مصادق عليها تمثل جزءا من 

إجراءاتها وسياساتها المالية .وفي حاالت االستثناء، يتم إنشاء المخصصات الازمة.     

        كان ترتيب الذمم المدينة من األطراف ذات العاقة ومن الحكومة  وفق العمر بتاريخ بيان المركز المالي  كما يلي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
6.036 7.336 خالل مدة اإلئتمان 19.074 15.693
1.130 953 متأخرات من 31 إلى 60 يوم 2.478 2.936

258 745 متأخرات من 61 إلى 90 يوم 1.937 671
301 791 متأخرات من 90 إلى 180 يوم 2.056 784

- 630 أكثر من 180 يوم 1.638 -
------------ ------------ ------------- ---------------

7.725 10.455 27.183 20.084
======== ======== ======== ========

التحركات في مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة خال العام كان كالتالي: 

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
209 189 1 يناير 491 543
)52( )10( المخصص / المعكوس للسنة )25( )52(

------ -------------- ------------ ------------
189 179 31 ديسمبر 466 491

======== ======== ======== ========
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

29      االلتزامات ومخصصات الطوارئ

29-1 نتائج تدقيق الرقابة المالية واإلدارية للدولة

تم خال سنة 2016 إستام ماحظات الرقابة المالية واإلدارية للدولة المتعلقة بالمسائل المالية واإلدارية للشركة للفترة من سنة 2005 إلى سنة 	 
2016 تسلط الضوء على االنحرافات المزعومة من شروط االمتياز واالتفاقيات التجارية. ردت الشركة بالتشاور مع مستشارها القانوني تؤكد 

بأن الشركة لم تسبب أية مخالفات وكانت القرارات التجارية ضمن التفويضات المصرح بها.
تم في يناير 2016 إستام رسالة أخرى من الرقابة المالية واإلدارية للدولة التي يتم فحصها من قبل اإلدارة.	 
اقترحت الرقابة المالية واإلدارية للدولة حسب الرسالة التي تلقتها في يناير 2016 بأن تقوم الشركة بتشكيل لجنة محايدة لدراسة ماحظات 	 

وتوصيات الرقابة المالية واإلدارية للدولة واتخاذ اإلجراءات المناسبة الناشئة عنها.
يرى مجلس إدارة الشركة بأنه قد تم اتخاذ القرارات التجارية المناسبة في مصلحة الشركة نظراً لظروف السوق وال يتطلب إتخاذ أية إجراءات 	 

إضافية في هذا الصدد. يتم أخذ المسألة بشكل مناسب من قبل الشركة مع الرقابة المالية واإلدارية للدولة.

29-2 إرتباطات المصروفات الرأسمالية

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
2.098 3.199 ارتباطات مصروفات رأسمالية 8.318 5.455

-------------------- ------------- --------------- --------------------
2.098 3.199 8.318 5.455

======== ======== ======== ========

29-3 التزامات عقود اإليجار التشغيلية

ابرمت الشركة في نوفمبر 1998 عقد إيجار تشغيلي مع حكومة سلطنة عمان لمحطة الحاويات وفي مارس 2000 )بأثر رجعي إعتباراً من 1 أكتوبر 
1998( لمحطة الشحن العام، حيث تقوم الحكومة بمنح الشركة إيجار األرض والبنية التحتية الازمة للمرافق المعنية لمدة 30 سنة بموجب شروط 

اتفاقية االمتياز. إلتزامات دفع اإليجار المستقبلية كما يلي:
31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر
امريكي امريكي

1.738 1.844 ليس أكثر من سنة واحدة 4.795 4.520
9.507 7.948 ما بين سنة واحدة إلى 5 سنوات 20.664 24.719

18.459 16.383 أكثر من 5 سنوات 42.596 47.995
------------------

-----
-----------------

------
----------------

---- --------------------

29.704 26.175 68.055 77.234
========= ========= ======== ========

29-4 مطالبات 
 

لقد نشأت العديد من المطالبات على الشركة من قبل موردين و زبائن و لم تقم الشركة بإدارج هذه المطالبات على سبيل اإللتزامات بناء على شروط 
متفق عليها. و إجمالي المبالغ للمطالبات على الشركة التي لم تقم بإثباتها على انها التزامات قد بلغت 1.3 مليون ر يال عماني ) 3.4 مليون دوالر 

امريكي( )2015: 1.4 مليون ر يال عماني )3.68 مليون دوالر امريكي((

30 إدارة المخاطر المالية 
تتعرض الشركة في إطار نشاطها االعتيادي لمخاطر  نتيجة استخدام األدوات المالية. 

مخاطر االئتمان - 
مخاطر السيولة- 
مخاطر السوق- 

لقد وضعت الشركة سياسة للمخاطر وأوكلت إدارتها إلى الرئيس التنفيذي. وقد تم تحديد الرئيس المالي كقائد لعملية المخاطر وهيئة تتكون من مدراء 
األقسام تمثل لجنة إدارة المخاطر .ويتم تنسيق أعمال إعداد اطر إدارة المخاطر كما هو أعاه عن طريق لجنة التدقيق.

مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان هي مخاطر الخسائر المالية للشركة إذا ما فشل العميل أو طرف آخر باألدوات المالية في مقابلة اإللتزامات التعاقدية، وهي تنشأ عادة 

عن الذمم المدينة على العماء. والمبلغ الدفتري لأصول المالية يمثل أعلى مخاطر مالية.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30 إدارة المخاطر المالية )تابع(

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى: يتم تقديم اإلئتمان للعماء فقط بهدف تعظيم أرباح الشركة والمسئولية الرئيسة عن منح اإلئتمان للعماء 
والتحصيل في الوقت المناسب لكل هذه الديون تقع على مدير التنفيذ .واإلئتمان له تكاليف على الشركة وقد تم وضع الضوابط الضرورية إلدارة 
مخاطر اإلئتمان بالشركة ورأسمالها العامل. وبذلك فمن سياسة الشركة أن يكون لديها نظم رقابة علي اإلئتمان تتسم بالكفاءة ولها المرونة الكافية 

للتفاعل عند تغير حاجات السوق ولكن ذات مقدرة كافية للتأكد من وضع سقوف ائتمان لكل عميل وفحصها بإنتظام وفقا لمعلومات موثوق بها وحديثة.

وهذا يعد  إجماال لمعاماتنا مع عمائنا ومامح المخاطر تختلف من حين الى آخر حسب تركيبتهم. وعلى العموم ، تتعامل الشركة مع العماء بناءا 
على التعامل النقدي أو ضمانات من بنوك ذات شهرة. وفي حاالت العماء الكبار الذين تم منحهم وضع إئتماني، يتم تقييم مقدرتهم اإلئتمانية بحرص 
مقدما ويتم التحكم في شروط اإلئتمان المتعلقة بهم عن طريق العقود المبرمة مع الشركة. ولدى الشركة سياسة ائتمانية مصادق عليها تمثل جزءا من 

إجراءاتها وسياساتها المالية .وفي حاالت االستثناء، يتم إنشاء المخصصات الازمة.     

        كان ترتيب الذمم المدينة من األطراف ذات العاقة ومن الحكومة  وفق العمر بتاريخ بيان المركز المالي  كما يلي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
6.036 7.336 خالل مدة اإلئتمان 19.074 15.693
1.130 953 متأخرات من 31 إلى 60 يوم 2.478 2.936

258 745 متأخرات من 61 إلى 90 يوم 1.937 671
301 791 متأخرات من 90 إلى 180 يوم 2.056 784

- 630 أكثر من 180 يوم 1.638 -
------------ ------------ ------------- ---------------

7.725 10.455 27.183 20.084
======== ======== ======== ========

التحركات في مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة خال العام كان كالتالي: 

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
209 189 1 يناير 491 543
)52( )10( المخصص / المعكوس للسنة )25( )52(

------ -------------- ------------ ------------
189 179 31 ديسمبر 466 491

======== ======== ======== ========
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30  إدارة المخاطر المالية )تابع( 

التعرض لمخاطر اإلئتمان للذمم المدينة من األطراف ذات العاقة ومن الحكومة  بنهاية تاريخ التقرير  وفق اإلقليم الجغرافي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
1.627 2.392 سلطنة عمان 6.217 4.228
6.025 8.048 أوروبا 20.923 15.667

73 15 أخرى و قارة آسيا  43 189
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------

7.725 10.455 27.183 20.084
======== ======== ======== ========

التعرض لمخاطر اإلئتمان للذمم المدينة من األطراف ذات العاقة ومن الحكومة بنهاية تاريخ التقرير وفق نوع العميل:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
6.102 8.051 خطوط شحن بحري 20.932 15.865
1.623 2.404 أخرى 6.251 4.220

-----------------
---- --------------------- ------------------------------------------

7.725 10.455 27.183 20.085
======== ======== ======== ========

 
مخاطر السيولة 

 هي المخاطر التي ال تتمكن الشركة معها بمقابلة إلتزاماتها المالية عند استحقاقها حيث تتم تسويتها إما من خال الدفع نقداً أوتقديم أصول مالية 
أخرى. وأسلوب الشركة في التغلب على مخاطر السيولة هو في التأكد  بقدر اإلمكان من أنها تمتلك سيولة لمقابلة إلتزاماتها عند استحقاقها، في حالتي 

الظروف العادية أو عند الظروف الضاغطة، دون تحمل خسائر غير مقبولة أو أضرار قد تنشأ، او المخاطرة بسمعة الشركة.

الذمم التجارية الدائنة واألخرى

تعد الشركة التدفقات النقدية المتوقعة بإنتظام لتقييم متطلبات السيولة من حين الى آخر وهذا يمثل أساسا لتوزيع المتاح من الموارد النقدية وما في حكم 
النقدية.

 
االلتزامات المالية 

لدى الشركة إتفاق مع مقرضيها ترتيبا لوضع وديعة ثابتة لمبلغ مساو للقسط التالي ) وهو لمدة ليست أقل من ستة أشهر في أي وقت( والتي تؤكد 
وجود عناية كافية.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30 إدارة المخاطر المالية )تابع( 

الجدول التالي يورد ملخص إلستحقاقات اإللتزامات المالية غير المشتقة وغير المخصومة للمجموعة على أساس تواريخ الدفعات التعاقدية.

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

أقل من 3 أشهر
من 3 إلى 6 

أشهر
من 6 إلى 

12 شهر 
أكثر من 12 

شهر 
إجمالي

أقل من 3 
أشهر

من 3 إلى 6 
أشهر

من 6 إلى 
12 شهر 

أكثر من 12 
شهر 

إجمالي

ألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رع
13.5282021.8684.41820.01616.4021.86896513619.370ذمم تجارية دائنة ودائنون آخرون

5.0554.93118.64628.632-4.8524.7439.17018.765-سلف و قروض
1.746---1.8621.746---1.862المستحق الى أطراف ذات عالقة

------------------------------------------------------------------------------------------
15.3905.0546.61113.58840.64318.1486.9235.89618.78249.748

================================================
ألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأ

35.1755254.85911.48952.04842.6424.8572.50835450.361ذمم تجارية دائنة ودائنون آخرون
13.14312.82348.48074.446-12.61612.33223.84148.789-سلف و قروض

4.540---4.8414.540---4.841المستحق الى أطراف ذات عالقة
------------------------------------------------------------------------------------------

40.01613.14117.19135.330105.67847.18218.00015.33148.834129.347
================================================

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التقلبات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمات األجنبية 
التي قد تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من األدوات المالية. الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر 

السوق في حدود معلومات مقبولة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول على أفضل عائد.

مخاطر العملة   
إيرادات الشركة هي  في األساس  بالدوالر األمريكي و يرتبط اللاير العماني بالدوالر االمريكي. وعليه ، فإن األثر المقارن للعمات ضئيل. وعلى 

كل فمخاطر العملة تؤثر في المشتريات بالعمات األخرى . وهذا يقلل جزئيا بإختيار الشراء للعمات األخرى عندما تتمكن الشركة من توقع هذه 
المتطلبات مسبقا. ووفقا للسيناريوهات التي تطرأ يمكن ان تلجأ الشركة الى األساليب المناسبة لتقليل تلك المخاطر، مثل إبرام عقود صرف عملة آجلة.

مخاطر أسعار الفائدة
التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر على الموقف المالي للشركة. و في سبيل تقليل هذا األثر اتبعت الشركة سياسة التحوط على القروض المستحقة 

بتبادالت معدل سعر  الفائدة المحدد. في 31 ديسمبر 2016، ما يقارب 64% من القروض المستحقة هي بمعدل أسعار فائدة ثابت )ديسمبر 2015: 
72%(. الجدول أدناه يلخص اثر تغيرات اسعار الفائدة

31 ديسمبر  2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر    2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
100 100 الزيادة في النقاط األساسية 100 100
)76( 63 األثر على األرباح قبل الضريبة 165 )198(

100 100 اإلنخفاض في النقاط األساسية 100 100
76

=====
63

===== األثر على األرباح قبل الضريبة 165
=====

198
=====



60  التقرير السنوي 2016 61

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30  إدارة المخاطر المالية )تابع( 

التعرض لمخاطر اإلئتمان للذمم المدينة من األطراف ذات العاقة ومن الحكومة  بنهاية تاريخ التقرير  وفق اإلقليم الجغرافي:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
1.627 2.392 سلطنة عمان 6.217 4.228
6.025 8.048 أوروبا 20.923 15.667

73 15 أخرى و قارة آسيا  43 189
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------

7.725 10.455 27.183 20.084
======== ======== ======== ========

التعرض لمخاطر اإلئتمان للذمم المدينة من األطراف ذات العاقة ومن الحكومة بنهاية تاريخ التقرير وفق نوع العميل:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
6.102 8.051 خطوط شحن بحري 20.932 15.865
1.623 2.404 أخرى 6.251 4.220

-----------------
---- --------------------- ------------------------------------------

7.725 10.455 27.183 20.085
======== ======== ======== ========

 
مخاطر السيولة 

 هي المخاطر التي ال تتمكن الشركة معها بمقابلة إلتزاماتها المالية عند استحقاقها حيث تتم تسويتها إما من خال الدفع نقداً أوتقديم أصول مالية 
أخرى. وأسلوب الشركة في التغلب على مخاطر السيولة هو في التأكد  بقدر اإلمكان من أنها تمتلك سيولة لمقابلة إلتزاماتها عند استحقاقها، في حالتي 

الظروف العادية أو عند الظروف الضاغطة، دون تحمل خسائر غير مقبولة أو أضرار قد تنشأ، او المخاطرة بسمعة الشركة.

الذمم التجارية الدائنة واألخرى

تعد الشركة التدفقات النقدية المتوقعة بإنتظام لتقييم متطلبات السيولة من حين الى آخر وهذا يمثل أساسا لتوزيع المتاح من الموارد النقدية وما في حكم 
النقدية.

 
االلتزامات المالية 

لدى الشركة إتفاق مع مقرضيها ترتيبا لوضع وديعة ثابتة لمبلغ مساو للقسط التالي ) وهو لمدة ليست أقل من ستة أشهر في أي وقت( والتي تؤكد 
وجود عناية كافية.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30 إدارة المخاطر المالية )تابع( 

الجدول التالي يورد ملخص إلستحقاقات اإللتزامات المالية غير المشتقة وغير المخصومة للمجموعة على أساس تواريخ الدفعات التعاقدية.

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

أقل من 3 أشهر
من 3 إلى 6 

أشهر
من 6 إلى 

12 شهر 
أكثر من 12 

شهر 
إجمالي

أقل من 3 
أشهر

من 3 إلى 6 
أشهر

من 6 إلى 
12 شهر 

أكثر من 12 
شهر 

إجمالي

ألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رعألف رع
13.5282021.8684.41820.01616.4021.86896513619.370ذمم تجارية دائنة ودائنون آخرون

5.0554.93118.64628.632-4.8524.7439.17018.765-سلف و قروض
1.746---1.8621.746---1.862المستحق الى أطراف ذات عالقة

------------------------------------------------------------------------------------------
15.3905.0546.61113.58840.64318.1486.9235.89618.78249.748

================================================
ألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأألف دأ

35.1755254.85911.48952.04842.6424.8572.50835450.361ذمم تجارية دائنة ودائنون آخرون
13.14312.82348.48074.446-12.61612.33223.84148.789-سلف و قروض

4.540---4.8414.540---4.841المستحق الى أطراف ذات عالقة
------------------------------------------------------------------------------------------

40.01613.14117.19135.330105.67847.18218.00015.33148.834129.347
================================================

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التقلبات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت صرف العمات األجنبية 
التي قد تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تمتلكه من األدوات المالية. الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر 

السوق في حدود معلومات مقبولة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول على أفضل عائد.

مخاطر العملة   
إيرادات الشركة هي  في األساس  بالدوالر األمريكي و يرتبط اللاير العماني بالدوالر االمريكي. وعليه ، فإن األثر المقارن للعمات ضئيل. وعلى 

كل فمخاطر العملة تؤثر في المشتريات بالعمات األخرى . وهذا يقلل جزئيا بإختيار الشراء للعمات األخرى عندما تتمكن الشركة من توقع هذه 
المتطلبات مسبقا. ووفقا للسيناريوهات التي تطرأ يمكن ان تلجأ الشركة الى األساليب المناسبة لتقليل تلك المخاطر، مثل إبرام عقود صرف عملة آجلة.

مخاطر أسعار الفائدة
التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر على الموقف المالي للشركة. و في سبيل تقليل هذا األثر اتبعت الشركة سياسة التحوط على القروض المستحقة 

بتبادالت معدل سعر  الفائدة المحدد. في 31 ديسمبر 2016، ما يقارب 64% من القروض المستحقة هي بمعدل أسعار فائدة ثابت )ديسمبر 2015: 
72%(. الجدول أدناه يلخص اثر تغيرات اسعار الفائدة

31 ديسمبر  2015 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر    2015
ألف ر.ع ألف ر.ع ألف دوالر ألف دوالر

امريكي امريكي
100 100 الزيادة في النقاط األساسية 100 100
)76( 63 األثر على األرباح قبل الضريبة 165 )198(

100 100 اإلنخفاض في النقاط األساسية 100 100
76

=====
63

===== األثر على األرباح قبل الضريبة 165
=====

198
=====



62  التقرير السنوي 2016 63

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30  إدارة المخاطر المالية )تابع( 
الجدول أدناه يلخص اثر تغيرات اسعار الفائدة

تحليل حساسية التدفقات النقدية لالدوات ذات معدات الفائدة المتغيرة
التغيرات بمعدل 100 نقطة أساسية في اسعار الفائدة بتاريخ التقرير من شانها ان تؤدي الى ارتفاع ) نقص( حقوق الملكية والربح أو الخسارة وفق 

المبالغ الواردة أدناه، وهذا التحليل يفترض ثبات جميع المتغيرات األخرى، وعلى األخص معدالت صرف العمات األجنبية، وهذا التحليل قد تم 
إجراؤه على نفس االساس في ديسمبر 2016:

حقوق الملكيةالربح أو الخسارة
-----------------------------------------

100 نقطة أساسية 100 نقطة أساسية زيادة
نقص

100 نقطة 
100 نقطة أساسية بالنقصأساسية زيادة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
31 ديسمبر 2016

)63(63)63(63مقايضات معدل الفائدة 
====================

31 ديسمبر 2015
)76(76)76(76مقايضات معدل الفائدة

====================
ألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أ

31 ديسمبر 2016
)129(129)165(165مقايضات معدل الفائدة 

====================
31 ديسمبر 2015

)194(194)198(198مقايضات معدل الفائدة
====================

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30    إدارة المخاطر المالية )تابع(

اإلستثمارات
ال تستثمر الشركة بشكل عام في سوق األوراق المالية، وقامت الشركة باإلستثمار في اسهم جامعة ظفار ش م ع ع. من خال شراء  000 200 

سهم، سعر السهم الواحد 1 لاير عماني وقد كان اإلستثمار بهدف وهو تشجيع التعليم العالي بمنطقة ظفار.

  إدارة رأس المال 
تدرك الشركة أهمية الحفاظ على رأسمال  ذو أساس متين يساهم في المحافظة على ثقة المستثمرين، والدائنين والسوق. ولتحقيق هذا الهدف، وضعت 

الشركة آلية مناسبة وكافية لمراقبة العائد على رأس المال، وخلق القيمة للمساهمين..الخ

يراقب مجلس اإلدارة العائد على حقوق الملكية، والتي تعرفها الشركة بصافي األرباح مقسمة على مجموع حقوق ملكية المساهمين. كما يراقب مجلس 
اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين.

ال توجد تغييرات في تناول الشركة إلدارة رأس المال خال العام . ويتم تحديد متطلبات رأس المال بالنسبة للشركة وشركتها التابعة من قبل الهيئة 
العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعدياته . 

31 القيم العادلة لألدوات المالية

تشتمل األدوات المالية على األصول وااللتزامات والمشتقات المالية.
تتكون األصول المالية من النقد بالصندوق واألرصدة لدى بنوك والودائع ألجل واالستثمارات المتاح للبيع والذمم المدينة. تتكون اإللتزامات المالية من 

الذمم الدائنة والقروض ألجل والقروض والسلف. تشتمل المشتقات المالية على إتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة التي أبرمتها الشركة. 
ال تختلف القيم العادلة لأصول وااللتزامات المالية والمشتقات المالية في تاريخ الميزانية العمومية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.



62  التقرير السنوي 2016 63

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30  إدارة المخاطر المالية )تابع( 
الجدول أدناه يلخص اثر تغيرات اسعار الفائدة

تحليل حساسية التدفقات النقدية لالدوات ذات معدات الفائدة المتغيرة
التغيرات بمعدل 100 نقطة أساسية في اسعار الفائدة بتاريخ التقرير من شانها ان تؤدي الى ارتفاع ) نقص( حقوق الملكية والربح أو الخسارة وفق 

المبالغ الواردة أدناه، وهذا التحليل يفترض ثبات جميع المتغيرات األخرى، وعلى األخص معدالت صرف العمات األجنبية، وهذا التحليل قد تم 
إجراؤه على نفس االساس في ديسمبر 2016:

حقوق الملكيةالربح أو الخسارة
-----------------------------------------

100 نقطة أساسية 100 نقطة أساسية زيادة
نقص

100 نقطة 
100 نقطة أساسية بالنقصأساسية زيادة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
31 ديسمبر 2016

)63(63)63(63مقايضات معدل الفائدة 
====================

31 ديسمبر 2015
)76(76)76(76مقايضات معدل الفائدة

====================
ألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أ

31 ديسمبر 2016
)129(129)165(165مقايضات معدل الفائدة 

====================
31 ديسمبر 2015

)194(194)198(198مقايضات معدل الفائدة
====================

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

30    إدارة المخاطر المالية )تابع(

اإلستثمارات
ال تستثمر الشركة بشكل عام في سوق األوراق المالية، وقامت الشركة باإلستثمار في اسهم جامعة ظفار ش م ع ع. من خال شراء  000 200 

سهم، سعر السهم الواحد 1 لاير عماني وقد كان اإلستثمار بهدف وهو تشجيع التعليم العالي بمنطقة ظفار.

  إدارة رأس المال 
تدرك الشركة أهمية الحفاظ على رأسمال  ذو أساس متين يساهم في المحافظة على ثقة المستثمرين، والدائنين والسوق. ولتحقيق هذا الهدف، وضعت 

الشركة آلية مناسبة وكافية لمراقبة العائد على رأس المال، وخلق القيمة للمساهمين..الخ

يراقب مجلس اإلدارة العائد على حقوق الملكية، والتي تعرفها الشركة بصافي األرباح مقسمة على مجموع حقوق ملكية المساهمين. كما يراقب مجلس 
اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين.

ال توجد تغييرات في تناول الشركة إلدارة رأس المال خال العام . ويتم تحديد متطلبات رأس المال بالنسبة للشركة وشركتها التابعة من قبل الهيئة 
العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعدياته . 

31 القيم العادلة لألدوات المالية

تشتمل األدوات المالية على األصول وااللتزامات والمشتقات المالية.
تتكون األصول المالية من النقد بالصندوق واألرصدة لدى بنوك والودائع ألجل واالستثمارات المتاح للبيع والذمم المدينة. تتكون اإللتزامات المالية من 

الذمم الدائنة والقروض ألجل والقروض والسلف. تشتمل المشتقات المالية على إتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة التي أبرمتها الشركة. 
ال تختلف القيم العادلة لأصول وااللتزامات المالية والمشتقات المالية في تاريخ الميزانية العمومية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.
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إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

31  القيم العادلة لألدوات المالية )تابع(

تم إدراج القيمة العادلة لأصول وااللتزامات المالية بالقيمة التى يمكن عندها تبادل األداة فى المعاملة الجارية بين األطراف الراغبة وليس عن طريق 
البيع الجبرى أو بيع التصفية.

تم استخدام الطرق و االفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة.

· القيمة العادلة لكل من النقدية والودائع قصيرة األجل، والمدينون التجاريون، والدائنون التجاريون وااللتزامات الجارية األخرى تقارب القيمة 	
الدفترية نظرا لاستحقاقات قصيرة األجل الخاصة بتلك األدوات.

· تم تقدير المدينين/االقتراضات ذوي المعدل الثابت طويل األجل وكذلك المدينين ذوي المعدل المتغير من قبل المجموعة بناء على المعامات 	
مثل معدالت الفائدة وعوامل مخاطر البلدان المحددة وقوة المركز المالي الفردي للعميل وخصائص مخاطر المشروع الممول. بناء على هذا 

التقييم، تم احتساب مسموحات للخسائر المتوقعة لتلك الذمم المدينة. وفى 31 ديسمبر 2015 لم تختلف القيم الدفترية لتلك الذمم المدينة بعد خصم 
المسموحات بصورة جوهرية عن القيم العادلة الخاصة بهم.

· تستند القيمة العادلة لأدوات المدرجة على األسعار المدرجة بتاريخ قائمة المركز المالي.	
· تقيم عقود تبادل أسعار الفائدة بصورة عادلة بناءاً على التقييم المقدم من قبل األطراف المقابلة.	

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

31  القيم العادلة لألدوات المالية )تابع(

القيمة العادلة التسلسل الهرمي

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لأدوات المالية عن طريق أسلوب التقييم:

المستوى 1 : األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لأصول أو الخصوم المطابقة؛

المستوى 2 : تقنيات أخرى لجميع المدخات التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة يمكن ماحظتها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر؛

المستوى 3 : التقنيات التي تستخدم المدخات التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن ماحظتها.

أصول تم قياسها بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2016 

المستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2016
ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع 

297--297إستثمارات متاحة للبيع 

ألف دأألف دأألف دأألف دأ 

772--772إستثمارات متاحة للبيع 
إلتزامات تم قياسها بالقيمة العادلة 

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع 

-497-497عقود مقايضة أسعار الفائدة 

ألف دأألف دأألف دأألف دأ 

-1.292-1.292عقود مقايضة أسعار الفائدة 
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إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

القيمة العادلة التسلسل الهرمي )تابع(

 
أصول تم قياسها بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر  2015

المستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2015
ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع 

--297297إستثمارات متاحة للبيع 

ألف دأألف دأألف دأألف دأ 

--772772إستثمارات متاحة للبيع 
إلتزامات تم قياسها بالقيمة العادلة 

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع 

-746-746عقود مقايضة أسعار الفائدة 

ألف دأألف دأألف دأألف دأ 

-1.940-1.940عقود مقايضة أسعار الفائدة 

خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لم يتم إجراء تحويات بين المستوى 1 والمستوى 2 لقياسات القيمة العادلة، كما أن اإلستثمارات المتاحة 
للبيع بمقدار 297 ألف لاير عماني 772 ألف دوالر أمريكي تم تحويلها من المستوى 1 إلى المستوى 3 خال السنة. 

دة  32  المصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكَّ

العمر اإلنتاجي للعقارات واآلالت والمعدات
تقوم إدارة المجموعة بتحديد العمر اإلنتاجي التقديري لعقاراتها وآالتها ومعداتها من أجل إحتساب اإلستهاك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في عين 

اإلعتبار اإلستخدام المتوقع لأصل والتهالك الفعلي. تقوم اإلدارة سنوياً بمراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي بشكل سنوي ويتم تعديل مصروف 
اإلستهاك المستقبلي حيث تعتقد اإلدارة بأن العمر اإلنتاجي يختلف عن التقديرات السابقة.

إنخفاض قيمة المدينين 
يتم عمل تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل للمدينين التجاريين عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل غير محتماًً. بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي، إن 

هذا التقدير يؤدى على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ التي ليست هامة بشكل فردي، والتي فات موعد إستحقاقها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويطبق 
مخصص وفقاً لطول فترة اإلستحقاق المتأخرة عن الدفع، إستناداً على معدالت اإلسترداد التاريخي. 

في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي المدينين التجاريين 9.97 مليون لاير عماني – 25.90 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015-  7.05 
مليون لاير عماني – 18.33 مليون دوالر أمريكي( وبلغ مخصص انخفاض القيمة 0.18 مليون لاير عماني – 0.47 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 

2015- 0.2 مليون لاير عماني – 0.49 مليون دوالر أمريكي(. سيتم اإلدراج في بيان الدخل الشامل ألي فرق بين المبالغ الفعلية المحصلة في 
الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة.

إيضاحات

 )تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة(

دة  32  تابع المصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكَّ

إنخفاض قيمة المخزون 
يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو ملغياً، يتم عمل تقدير لصافي القيمة المتوقع 

تحقيقها. المبالغ الهامة بشكل منفرد يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي. المبالغ غير الهامة بشكل فردي، يتم تقييم المخزون القديم أو الملغي بشكل 
جماعي ويطبق مخصص وفقاً لنوع المخزون والدرجة العمرية أو اإللغاء، بناًء على أسعار البيع التاريخية. 

في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي المخزون 2.8 مليون لاير عماني – 7.19 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015- 2.3 مليون لاير عماني 
– 5.92 مليون دوالر أمريكي( وبلغت مخصصات المخزون القديم و الملغي 0.8 مليون لاير عماني – 2.1 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015- 
0.8 مليون لاير عماني – 2.0 مليون  دوالر أمريكي(. يتم إثبات أية فروقات بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في 

بيان الدخل الشامل.

الضرائب
توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واسعة 
من العاقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخافات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، أو تغييرات في المستقبل لمثل 

هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديات في المستقبل لحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. تقوم المجموعة بتكوين مخصصات، استنادا 
إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط الضريبية لمجموعة الشركات المعنية. مقدار تلك المخصصات يستند 

على عوامل مختلفة، مثل الخبرة لربوط ضريبية سابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية دائرة 
الضرائب.

33  أرقام مقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقابلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لتتناسب مع عرض أرقام السنة الحالية. إن عملية إعادة التصنيف تمت 
ضمن ذات اإليضاحات حول البيانات المالية وال تؤثر على األرباح أو حقوق المساهمين التي تم بيانها سابقاً.
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في تاريخ بيان المركز المالي، بلغ إجمالي المخزون 2.8 مليون لاير عماني – 7.19 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015- 2.3 مليون لاير عماني 
– 5.92 مليون دوالر أمريكي( وبلغت مخصصات المخزون القديم و الملغي 0.8 مليون لاير عماني – 2.1 مليون دوالر أمريكي )ديسمبر 2015- 
0.8 مليون لاير عماني – 2.0 مليون  دوالر أمريكي(. يتم إثبات أية فروقات بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في 

بيان الدخل الشامل.

الضرائب
توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى مجموعة واسعة 
من العاقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخافات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، أو تغييرات في المستقبل لمثل 

هذه االفتراضات، قد يحتم إجراء التعديات في المستقبل لحساب ضريبة الدخل والتي سجلت بالفعل. تقوم المجموعة بتكوين مخصصات، استنادا 
إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات النهائية للربوط الضريبية لمجموعة الشركات المعنية. مقدار تلك المخصصات يستند 

على عوامل مختلفة، مثل الخبرة لربوط ضريبية سابقة وتفسيرات مختلفة من األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية دائرة 
الضرائب.

33  أرقام مقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقابلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لتتناسب مع عرض أرقام السنة الحالية. إن عملية إعادة التصنيف تمت 
ضمن ذات اإليضاحات حول البيانات المالية وال تؤثر على األرباح أو حقوق المساهمين التي تم بيانها سابقاً.
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

الجدول رقم 1

الممتلكات والمعدات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

تحسينات على 
العقارات المستأجرة

رافعات قنطرية 
باألرصفة

رافعات على إطارات 
رافعات شوكية قاطرات و مقطوراتمطاطية

ومعدات نقل حاويات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

التكلفة

17.22568.70637.8256.8392.831 يناير 2016

702182--171إضافات / إثبات

-)35(---استبعادات / إلغاء

----------------------------------------

317.39668.70637.8257.5063.013 ديسمبر 2016 

----------------------------------------

االستهالك المتراكم

)2.212()5.113()20.023()30.263()4.654(1 يناير 2016

)87()494()2.429()2.999()404(استهالك السنة

-32---استبعادات/إلغاء

----------------------------------------

)2.299()5.575()22.452()33.262()5.058(31 ديسمبر 2016 

----------------------------------------

القيمة الدفترية

312.33835.44415.3731.931714 ديسمبر 2016

----------------------------------------

312.57138.44317.8021.726619 ديسمبر 2015

========================================

حاسبات الكترونية أجهزة وبرامج سياراتمعدات بحرية
المجموعأعمال رأسمالية قيد التنفيذأثاث وتركيبات ومعدات حاسب آلي

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

14.1172853.0753.992793145.688

1772120251507063.828

)878()22(---)935(

------------------------------------------------

15.0113833.1004.1421.499148.581

------------------------------------------------

)5.928()257()2.537()3.083(-)74.070(

)1.481()28()278()380(-)8.579(

87822---931

------------------------------------------------

)6.531()263()2.815()3.463(-)81.718(

------------------------------------------------

8.4801202856791.49966.863

------------------------------------------------

8.1892853890983371.618

================================================
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

الجدول رقم 1

الممتلكات والمعدات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016 

تحسينات على 
العقارات المستأجرة

رافعات قنطرية 
باألرصفة

رافعات على 
إطارات مطاطية

قاطرات و 
مقطورات

رافعات شوكية 
ومعدات نقل حاويات

ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر 

التكلفة

118.780178.63498.34817.7837.360 يناير 2016

1.825474--446إضافات / إثبات 

-(91(---إستبعادات / إلغاء 

----------------------------------------

3119.226178.63498.34819.5177.834 ديسمبر 2016

----------------------------------------

االستهالك المتراكم

(5.748((13.296((52.059((78.685((12.095(1 يناير 2016

(226((1.284((6.315((7.797((1.050(استهالك السنة

-82---إستبعادات 

----------------------------------------

(5.974((14.498((58.374((86.482((13.145(31 ديسمبر 2016

----------------------------------------

القيمة الدفترية 

316.08192.15239.9745.0191.860 ديسمبر 2016

----------------------------------------

316.68599.94946.2594.4871.612 ديسمبر 2015

========================================

حاسبات الكترونية أجهزة سياراتمعدات بحرية
وبرامج حاسب آلي

أثاث وتركيبات 
المجموعأعمال رأسمالية قيد التنفيذومعدات 

ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر 

36.7087437.99110.3852.058378.790

4.608311643901.8339.951

)2.283) )56)---)2.430)

------------------------------------------------

39.0339988.05510.7753.891386.311

------------------------------------------------

)15.413))667))6.599))8.021)-)192.583)

)3.850))73))723))988)-)22.306)

2.28356---2.421

------------------------------------------------

)16.980))684))7.322))9.009)-)212.469)

------------------------------------------------

22.0533147331.7663.891173.843

------------------------------------------------

21.295761.3922.3642.058186.207

================================================
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

الجدول رقم 1

الممتلكات والمعدات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

تحسينات على العقارات 
المستأجرة

رافعات قنطرية 
باألرصفة

رافعات على إطارات 
رافعات شوكية ومعدات قاطرات و مقطوراتمطاطية

نقل حاويات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

التكلفة

17.09368.30738.6376.8932.831 يناير 2015

---132399إضافات / إثبات

-(54((812(--استبعادات / إلغاء

----------------------------------------

317.22568.70637.8256.8392.831 ديسمبر 2015 

----------------------------------------

االستهالك المتراكم

(2.038((4.659((18.295((27.358((4.234(1 يناير 2015

(174((508((2.513((2.905((420(استهالك السنة

-78554--استبعادات/إلغاء

----------------------------------------

(2.212((5.113((20.023((30.263((4.654(31 ديسمبر 2015 

----------------------------------------

القيمة الدفترية

312.57138.44317.8021.726619 ديسمبر 2015

----------------------------------------

312.85940.94920.3422.234793 ديسمبر 2014

========================================

حاسبات الكترونية أجهزة وبرامج سياراتمعدات بحرية
المجموعأعمال رأسمالية قيد التنفيذأثاث وتركيبات ومعدات حاسب آلي

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

11.5942852.9733.94323142.579

2.577-102497704.029

)54)----)920)

------------------------------------------------

14.1172853.0753.992793145.688

------------------------------------------------

)4.804))236))2.210))2.855)-)66.689)

)1.178))21))327))228)-)8.274)

54----893

------------------------------------------------

)5.928))257))2.537))3.083)-)74.070)

------------------------------------------------

8.1892853890979371.618

------------------------------------------------

6.790497631.0882375.890

================================================
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------------------------------------------------

6.790497631.0882375.890

================================================
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

الجدول رقم 1

الممتلكات والمعدات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

تحسينات على 
العقارات المستأجرة

رافعات قنطرية 
باألرصفة

رافعات على
إطارات مطاطية

قاطرات و 
مقطورات

رافعات شوكية 
ومعدات نقل حاويات

ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر 

التكلفة

118.437177.597100.45917.9247.360 يناير 2015

---3431.037إضافات / إثبات 

-(141((2.111(-(3(إستبعادات / إلغاء 

----------------------------------------

3118.780178.63498.34817.7837.360 ديسمبر 2015

----------------------------------------

االستهالك المتراكم

(5.296((12.116((47.566((71.132((11.004(1 يناير 2015

(452((1.321((6.534((7.553((1.091(استهالك السنة

-2.041141--إستبعادات 

----------------------------------------

(5.748((13.296((52.059((78.685((12.095(31 ديسمبر 2015

----------------------------------------

القيمة الدفترية 

316.68599.94946.2594.4871.612 ديسمبر 2015

----------------------------------------

317.433106.46552.8935.8082.064 ديسمبر 2014

========================================

حاسبات الكترونية أجهزة سياراتمعدات بحرية
المجموعأعمال رأسمالية قيد التنفيذأثاث وتركيبات ومعدات وبرامج حاسب آلي

ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر 

30.1487437.72610.25653370.703

6.700-2651292.00510.478

)140)----)2.392)

------------------------------------------------

36.7087437.99110.3852.058378.790

------------------------------------------------

)12.490))612))5.749))7.428)-)173.393)

)3.063))55))850))593)-)21.512)

140----2.322

------------------------------------------------

)15.413))667))6.599))8.021)-)192.583)

------------------------------------------------

21.295761.3922.3642.058186.207

------------------------------------------------

17.6581311.9772.82853197.310

================================================
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

جدول حول البيانات المالية الموحدة

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف ر.عألف ر.عألف دوالر امريكيألف دوالر امريكي

54.84349.511اإليرادات128.729142.592

(30.034((34.371(تكاليف التشغيل المباشرة(89.365((78.088(

(6.684((7.052(مصروفات تشغيل أخرى(18.335((17.379(

(7.115((7.463(مصروفات إدارية وعمومية(19.404((18.496(

1.6411.457إيرادات أخرى3.7884.267
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
7.5987.135الربح من التشغيل18.55419.755

(1.479((1.107(تكاليف التمويل(2.878((3.846(
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
6.4915.656أرباح السنة قبل الضرائب14.70816.877

(457((775(ضريبة الدخل (2.015((1.188(
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
5.7165.199أرباح السنة 13.52014.862

========================================
إيرادات شاملة أخرى

بنود قد يتم اعادة تصنيفها للربح أو الخسارة
4-تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات-10

249685صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية1.781648
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
1.791648249689

-------------------
-------

-------------------
-------

----------------
----------

----------------
----------

249689إيرادات شاملة أخرى للسنة بعد خصم الضريبة 1.791648
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة بعد خصم 

5.9655.888الضريبة15.31115.510
========================================

0.080.09
العائد األساسي 

0.0330.029للسهم الواحد )دوالر أمريكي/ ريال عماني(
==============================

بيان المركز المالي  

كما في 31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف ر.عألف ر.عألف دوالر امريكيألف دوالر امريكي

األصول 
األصول غير المتداولة

66.71771.469الممتلكات والمعدات 185.819173.465

168184أصول غير ملموسة 476445

297297استثمارات متاحة للبيع 772772

120120إستثمارات في شركة تابعة 312312

15.00015.000ودائع آلجل 39.00039.000

------------------------------------------------
226.379213.99482.30287.070

-----------------------------------------------
األصول المتداولة 

1.9541.490المخزون 3.8715.080

11.0627.854ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 20.42028.760

4.0009.000ودائع قصيرة اآلجل 23.40010.400

3.3853.503نقد و ما في حكم النقد 9.1158.801

27-أصول مصنفة كمتاحة للبيع -70
-----------------------------------------------
56.87653.04620.40121.874

-----------------------------------------------------------------------
102.703108.944مجموع األصول283.255267.031

========================================
حقوق المساهمين 

17.98417.984رأس المال  46.75846.758

2.9492.949عالوة إصدار األسهم 7.6667.666

5.9945.994احتياطي قانوني 15.58615.586

(746((497(عجز التحوط (1.292((1.940(

9797أحتياطي القيمة العادلة252252
27.46225.342أرباح محتجزة65.88971.403

--------------------------------------------------------------------------------
53.98951.620مجموع حقوق المساهمين134.211140.373

--------------------------------------------------------------------------
االلتزامات

االلتزامات غير المتداولة

8.92917.857قروض وسلف  46.43023.215

5.9366.517ضرائب مؤجلة 16.94415.434

2.5632.187مكافأة نهاية خدمة الموظفين 5.6866.663

133262األدوات المالية المشتقة 681345

----------------------------------------------------------------------------
69.74145.65717.56126.823
----------------------------------------------------------------------------

االلتزامات المتداولة

21.86021.088ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 54.83056.839

8.9298.929قروض وسلف 23.21523.215

364484األدوات المالية المشتقة 1.258947

--------------------------------------------------------------------------
79.30381.00131.15330.501

------------------------------------------------------------------------------
48.71457.324مجموع االلتزامات149.044126.658
----------------------------------------------------------------------------

102.703108.944مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات 283.255267.031
========================================

0.750.78
صافي األصول 

0.3000.287للسهم الواحد )دوالر أمريكي/ ريال عماني( 

==================================
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

جدول حول البيانات المالية الموحدة

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف ر.عألف ر.عألف دوالر امريكيألف دوالر امريكي

54.84349.511اإليرادات128.729142.592

(30.034((34.371(تكاليف التشغيل المباشرة(89.365((78.088(

(6.684((7.052(مصروفات تشغيل أخرى(18.335((17.379(

(7.115((7.463(مصروفات إدارية وعمومية(19.404((18.496(

1.6411.457إيرادات أخرى3.7884.267
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
7.5987.135الربح من التشغيل18.55419.755

(1.479((1.107(تكاليف التمويل(2.878((3.846(
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
6.4915.656أرباح السنة قبل الضرائب14.70816.877

(457((775(ضريبة الدخل (2.015((1.188(
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
5.7165.199أرباح السنة 13.52014.862

========================================
إيرادات شاملة أخرى

بنود قد يتم اعادة تصنيفها للربح أو الخسارة
4-تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات-10

249685صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية1.781648
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
1.791648249689

-------------------
-------

-------------------
-------

----------------
----------

----------------
----------

249689إيرادات شاملة أخرى للسنة بعد خصم الضريبة 1.791648
-------------------

-------
-------------------

-------
----------------

----------
----------------

----------
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة بعد خصم 

5.9655.888الضريبة15.31115.510
========================================

0.080.09
العائد األساسي 

0.0330.029للسهم الواحد )دوالر أمريكي/ ريال عماني(
==============================

بيان المركز المالي  

كما في 31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف ر.عألف ر.عألف دوالر امريكيألف دوالر امريكي

األصول 
األصول غير المتداولة

66.71771.469الممتلكات والمعدات 185.819173.465

168184أصول غير ملموسة 476445

297297استثمارات متاحة للبيع 772772

120120إستثمارات في شركة تابعة 312312

15.00015.000ودائع آلجل 39.00039.000

------------------------------------------------
226.379213.99482.30287.070

-----------------------------------------------
األصول المتداولة 

1.9541.490المخزون 3.8715.080

11.0627.854ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 20.42028.760

4.0009.000ودائع قصيرة اآلجل 23.40010.400

3.3853.503نقد و ما في حكم النقد 9.1158.801

27-أصول مصنفة كمتاحة للبيع -70
-----------------------------------------------
56.87653.04620.40121.874

-----------------------------------------------------------------------
102.703108.944مجموع األصول283.255267.031

========================================
حقوق المساهمين 

17.98417.984رأس المال  46.75846.758

2.9492.949عالوة إصدار األسهم 7.6667.666

5.9945.994احتياطي قانوني 15.58615.586

(746((497(عجز التحوط (1.292((1.940(

9797أحتياطي القيمة العادلة252252
27.46225.342أرباح محتجزة65.88971.403

--------------------------------------------------------------------------------
53.98951.620مجموع حقوق المساهمين134.211140.373

--------------------------------------------------------------------------
االلتزامات

االلتزامات غير المتداولة

8.92917.857قروض وسلف  46.43023.215

5.9366.517ضرائب مؤجلة 16.94415.434

2.5632.187مكافأة نهاية خدمة الموظفين 5.6866.663

133262األدوات المالية المشتقة 681345

----------------------------------------------------------------------------
69.74145.65717.56126.823
----------------------------------------------------------------------------

االلتزامات المتداولة

21.86021.088ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 54.83056.839

8.9298.929قروض وسلف 23.21523.215

364484األدوات المالية المشتقة 1.258947

--------------------------------------------------------------------------
79.30381.00131.15330.501

------------------------------------------------------------------------------
48.71457.324مجموع االلتزامات149.044126.658
----------------------------------------------------------------------------

102.703108.944مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات 283.255267.031
========================================

0.750.78
صافي األصول 

0.3000.287للسهم الواحد )دوالر أمريكي/ ريال عماني( 

==================================
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شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

جدول حول البيانات المالية الموحدة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
المنسوبة إلى حقوق مساهمي الشركة األم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأس المال
عالوة إصدار 

احتياطي القيمة فائض/ )عجز( التحوطاالحتياطي القانونياألسهم
المجموعأرباح محتجزةالعادلة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
9322.84148.430(1.431(117.9842.9495.650 يناير 2015 

-----------------------------------------------------------------------------
-5.199-----ربح السنة 

689-6854---إيرادات شاملة أخرى
-----------------------------------------------------------------------------

68545.1995.888---إجمالي إيرادات شاملة
-----------------------------------------------------------------------------

(2.698((2.698(-----توزيعات أرباح مدفوعة
-----------------------------------------------------------------------------

9725.34251.620(746(3117.9842.9495.994 ديسمبر 2015 
=============================================================================

9725.34251.620(746(117.9842.9495.994 يناير 2016 
-----------------------------------------------------------------------------

5.7165.716-----ربح السنة 
249--249---إيرادات شاملة أخرى

---------------------------------------------------------------------------
5.7165.965-249---إجمالي إيرادات شاملة

-----------------------------------------------------------------------------

(3.596((3.596(-----توزيعات أرباح مدفوعة
-----------------------------------------------------------------------------

9727.46253.989(497(3117.9842.9495.994 ديسمبر 2016 
=============================================================================

احتياطي القيمة فائض/ )عجز( التحوطاالحتياطي القانونيعالوة إصدار أسهمرأس المال
المجموعأرباح محتجزةالعادلة

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

24259.383125.914(3.721(146.7587.66615.586 يناير 2015 
-----------------------------------------------------------------------------

13.52013.520-----ربح السنة
1.791-1.78110---إيرادات شاملة أخرى

-----------------------------------------------------------------------------
1.7811013.52015.311---إجمالي إيرادات شاملة
(7.014((7.014(-----توزيعات أرباح مدفوعة

-----------------------------------------------------------------------------
25265.889134.211(1.940(3146.7587.66615.586 ديسمبر 2015 

=============================================================================
25265.889134.211(1.940(146.7587.66615.586 يناير 2016 

-----------------------------------------------------------------------------
14.86214.862-----ربح السنة

648--648---إيرادات شاملة أخرى
-----------------------------------------------------------------------------

14.86215.510-648---إجمالي إيرادات شاملة
-----------------------------------------------------------------------------

(9.348((9.348(-----توزيعات أرباح مدفوعة
-----------------------------------------------------------------------------

25271.403140.373(1.292(3146.7587.66615.586 ديسمبر 2016 
=============================================================================

جدول حول البيانات المالية الموحدة

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

بيان التدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف ر.عألف ر.عألف دوالر امريكيألف دوالر امريكي

أنشطة التشغيل
6.4915.656ربح السنة قبل الضرائب  14.70816.877

تسويات عن:
8.4038.278استهالك وإطفاء 21.52321.814

444318مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين8281.154
(5((132(أرباح بيع معدات(343((13(

(277((697(إيرادات فوائد(1.812((720(
1.0731.446مصروفات تمويل3.7602.790

----------------------------------------------------------------------------------
15.58215.416أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل40.08640.480

-----------------------------------------------------------------------------
(66((464(التغير في المخزون(1.214((172(
313(3.208( التغير في الذمم المدينة(8.340(813

7722.257التغير في الذمم الدائنة5.8772.013
-------------------------------------------------------------------------------

2.504(2.900(أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل(7.541(6.518
(164((68(مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين(177((427(

(571((1.157(ضرائب مدفوعة(3.008((1.485(
-------------------------------------------------------------------------

11.45717.185صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل44.69229.754
--------------------------------------------------------------------------------

أنشطة االستثمار
(4.029((3.838(شراء ممتلكات ومعدات(9.951((10.480(

1635حصيلة بيع ممتلكات ومعدات13424
697277فوائد مقبوضة7201.812

(5.154(5.000زيادة / )نقص( في الودائع اآلجلة اآلخرى13.000(13.399(
----------------------------------------------------------------------------------

(8.901(2.022صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة االستثمار5.285(23.146(
---------------------------------------------------------------------------------

أنشطة التمويل
(14.448((8.928(سداد قروض وسلف(23.215((37.566(
(2.698((3.596(توزيعات أرباح مدفوعة(9.348((7.014(
(1.446((1.073(تكلفة تمويل(2.790((3.760(

-----------------------------------------------------------------------------------
(18.592((13.597(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل(35.353((48.340(

---------------------------------------------------------------------------------
(10.308((118(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد  (314((26.794(
3.50313.811النقد وما في حكم النقد في 1 يناير  35.9099.115

---------------------------------------------------------------------
3.3853.503النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر 9.1158.801

================== ==================



78  التقرير السنوي 2016 79

شركة صاللة لخدمات الموانئ ش م ع ع 

جدول حول البيانات المالية الموحدة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
المنسوبة إلى حقوق مساهمي الشركة األم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأس المال
عالوة إصدار 

احتياطي القيمة فائض/ )عجز( التحوطاالحتياطي القانونياألسهم
المجموعأرباح محتجزةالعادلة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
9322.84148.430(1.431(117.9842.9495.650 يناير 2015 

-----------------------------------------------------------------------------
-5.199-----ربح السنة 

689-6854---إيرادات شاملة أخرى
-----------------------------------------------------------------------------

68545.1995.888---إجمالي إيرادات شاملة
-----------------------------------------------------------------------------

(2.698((2.698(-----توزيعات أرباح مدفوعة
-----------------------------------------------------------------------------

9725.34251.620(746(3117.9842.9495.994 ديسمبر 2015 
=============================================================================

9725.34251.620(746(117.9842.9495.994 يناير 2016 
-----------------------------------------------------------------------------

5.7165.716-----ربح السنة 
249--249---إيرادات شاملة أخرى

---------------------------------------------------------------------------
5.7165.965-249---إجمالي إيرادات شاملة

-----------------------------------------------------------------------------

(3.596((3.596(-----توزيعات أرباح مدفوعة
-----------------------------------------------------------------------------

9727.46253.989(497(3117.9842.9495.994 ديسمبر 2016 
=============================================================================

احتياطي القيمة فائض/ )عجز( التحوطاالحتياطي القانونيعالوة إصدار أسهمرأس المال
المجموعأرباح محتجزةالعادلة

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

ألف 
دوالر امريكي

24259.383125.914(3.721(146.7587.66615.586 يناير 2015 
-----------------------------------------------------------------------------

13.52013.520-----ربح السنة
1.791-1.78110---إيرادات شاملة أخرى

-----------------------------------------------------------------------------
1.7811013.52015.311---إجمالي إيرادات شاملة
(7.014((7.014(-----توزيعات أرباح مدفوعة

-----------------------------------------------------------------------------
25265.889134.211(1.940(3146.7587.66615.586 ديسمبر 2015 

=============================================================================
25265.889134.211(1.940(146.7587.66615.586 يناير 2016 

-----------------------------------------------------------------------------
14.86214.862-----ربح السنة

648--648---إيرادات شاملة أخرى
-----------------------------------------------------------------------------

14.86215.510-648---إجمالي إيرادات شاملة
-----------------------------------------------------------------------------

(9.348((9.348(-----توزيعات أرباح مدفوعة
-----------------------------------------------------------------------------

25271.403140.373(1.292(3146.7587.66615.586 ديسمبر 2016 
=============================================================================

جدول حول البيانات المالية الموحدة

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

بيان التدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2015
ألف ر.عألف ر.عألف دوالر امريكيألف دوالر امريكي

أنشطة التشغيل
6.4915.656ربح السنة قبل الضرائب  14.70816.877

تسويات عن:
8.4038.278استهالك وإطفاء 21.52321.814

444318مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين8281.154
(5((132(أرباح بيع معدات(343((13(

(277((697(إيرادات فوائد(1.812((720(
1.0731.446مصروفات تمويل3.7602.790

----------------------------------------------------------------------------------
15.58215.416أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل40.08640.480

-----------------------------------------------------------------------------
(66((464(التغير في المخزون(1.214((172(
313(3.208( التغير في الذمم المدينة(8.340(813

7722.257التغير في الذمم الدائنة5.8772.013
-------------------------------------------------------------------------------

2.504(2.900(أرباح التشغيل بعد تغيرات رأس المال العامل(7.541(6.518
(164((68(مكافأة نهاية خدمة مدفوعة للموظفين(177((427(

(571((1.157(ضرائب مدفوعة(3.008((1.485(
-------------------------------------------------------------------------

11.45717.185صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل44.69229.754
--------------------------------------------------------------------------------

أنشطة االستثمار
(4.029((3.838(شراء ممتلكات ومعدات(9.951((10.480(

1635حصيلة بيع ممتلكات ومعدات13424
697277فوائد مقبوضة7201.812

(5.154(5.000زيادة / )نقص( في الودائع اآلجلة اآلخرى13.000(13.399(
----------------------------------------------------------------------------------

(8.901(2.022صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة االستثمار5.285(23.146(
---------------------------------------------------------------------------------

أنشطة التمويل
(14.448((8.928(سداد قروض وسلف(23.215((37.566(
(2.698((3.596(توزيعات أرباح مدفوعة(9.348((7.014(
(1.446((1.073(تكلفة تمويل(2.790((3.760(

-----------------------------------------------------------------------------------
(18.592((13.597(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل(35.353((48.340(

---------------------------------------------------------------------------------
(10.308((118(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد  (314((26.794(
3.50313.811النقد وما في حكم النقد في 1 يناير  35.9099.115

---------------------------------------------------------------------
3.3853.503النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر 9.1158.801

================== ==================
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