�شركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع

النتائــج املاليــة املوحـــدة املدققــة للفرتة املنتهـــية فـــي  31مار�س 2017م
الب�ضائع العامة يف الر�صيف  31يف البيانات املالية ملحطة احلاويات كما هو احلال يف ال�سنة املن�صرمة ب�سبب حتويل
�أعزائي امل�ساهمون :
هذا الر�صيف كاحدى ت�سهيالت حمطة احلاويات.
نيابة عن جمل�س االدارة ي�سرين ان اقدم لكم النتائج املالية املجتمعة غري املدققة ل�شركتكم للربع ت�شتمل التكاليف الت�شغيلية املبا�شرة على كلفة القوة العاملة وتكاليف اال�صالح وال�صيانة وتكاليف الطاقة والتكاليف
املنتهي يف /31مار�س2017/م.
البحرية وقد ازدادت هذه بن�سبة  %9مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة ب�سبب الزيادة ال�سنوية احلا�صلة يف
املرتبات والتكاليف املرافقة لها وزيادة تكاليف الطاقة و اال�صالح وال�صيانة للمعدات املتقادمة.
ن�شاط ال�شركة :
انخف�ضت التكاليف العامة واالدارية بن�سبة  %25مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة وهذا يعود ا�سا�سا اىل
خالل الربع االول من 2017م �شهد ميناء �صاللة انخفا�ضا يف االحجام يف حمطة احلاويات وكذلك يف حمطة اجراءات تقليل التكاليف التي اتخذتها االدارة.
الب�ضائع العامة مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة  ،حيث قام احد زبائن خطوط ال�شحن بتقلي�ص احجام انخف�ضت تكاليف التمويل بن�سبة  %31مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة ب�سبب اعادة دفع الديون.
اعادة ال�شحن عن طريق امليناء رغم ان االدارة تبذل جهودا حثيثة العادة االحجام اىل و�ضعها ال�سابق.
قامت حمطة احلاويات مبناولة  722.000حاوية
من
من
ال�سنة
منطية خالل الربع االول من 2017م بانخفا�ض
/1يناير2017/م �إىل /1يناير2016/م �إىل
التو�صيف
2016م
قدره  %8عن نف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة.
/31مار�س2016/م
/31مار�س2017/م
وفيما يخ�ص االنتاجية فقد حققت حمطة
االحجام
782
722
3.325
احلاويات تقدما متوا�صال  ،حيث �سجلت احلركة
 13.037حمطة احلاويات ( 000حاوية منطية)
3.464
3.361
على الر�صيف خالل �ساعة واحدة )(BMPH
حمطة الب�ضائع العامة ( 000طن)
منوا قدره  %21وهذا ميثل تقدما عن نف�س الفرتة
13.768
12.193
االيرادات ( 000ريال عماين)
54.872
من ال�سنة املن�صرمة  ،ان هذا االمر يبني جناح
االرباح
ال�شركة يف الرتكيز على موا�صلة التطوير.
1.844
540
6.501
الربح ال�صايف قبل ال�ضريبة
تعاملت حمطة الب�ضاعة العامة مع 3.361
1.567
()1.020
5.726
الربح ال�صايف بعد ال�ضريبة
مليون طن من الب�ضاعة العامة خالل الربع االول
الن�سب
من 2017م بانخفا�ض قدره  %3مقارنة بالربع
11.38
()%8.37
10.44
هام�ش الربح ال�صايف ()%
االول من 2016م  ،متثلت ال�سلع الرئي�سية التي
0.009
)(0.006
0.032
 0.300العائد على ال�سهم الواحد (ريال عماين)
مت التعامل معها يف احلجر اجلريي واجلب�س
0.276
0.296
القيمة الدفرتية لل�سهم (ريال عماين)
وامليثانول واال�سمنت والتي يتم ت�صديرها من
�صاللة اىل اال�سواق املجاورة والزالت هذه
تطوير املوظفني :
الب�ضائع هي املحرك الرئي�سي العمال املحطة.
يويل ميناء �صاللة اهتماما بتطوير املوظفني وزيادة انتاجيتهم كون الرثوة الب�شرية هي العماد الرئي�س لل�شركة وقد
املراجعة املالية :
مت توفري التدريب للموظفني على ال�سالمة والتقنية واالدارة .
الزالت ال�سالمة تعد من اهم االولويات ل�ضمان ان يوا�صل املوظفون اداءهم ويقوموا باداء املهام املوكلة اليهم ب�شكل
ب�سبب االنخفا�ض يف احجام حمطتي احلاويات
والب�ضائع العامة والتغيريات التي طر�أت على قوانني �ضريبة الدخل يف ال�سلطنة والتي تفر�ض على ال�شركة ان تقدم امن وقد �ساهم رفع احل�س بال�سالمة لدى املوظفني يف ت�شجيع القيام باالجراءات الت�صحيحية لكي يقوموا بالعمل
خ�صما اعلى على ال�ضريبة امل�ؤجلة قدره  1.483مليون ريال عماين فقد جاءت نتائج الربع االول من 2017م �سلبية  ،ب�شكل امن يف بيئة العمل .
و�سجلت خ�سارة �صافية جممعة خالل الربع االول من 2017م قدرها  1.020مليون ريال عماين مقارنة بارباح قدرها امل�س�ؤوليات الإجتماعية :
 1.567مليون ريال عماين خالل نف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة.
�سجلت املدخوالت قبل خ�صم ال�ضرائب والفوائد واال�ستهالك مبلغ  2.586مليون ريال عماين للربع االول من 2017م كجزء من التزامنا املتوا�صل وا�سهامنا يف التنمية امل�ستدامة للمجتمع املحلي الذي نعمل فيه فقد دعمنا عددا من
املبادرات والربامج املجتمعية لدعم التعليم وم�شروع خدمة املجتمع خالل الربع االول من 2017م.
حمققة هام�شا قدره  %21مقارنة ب  4.169مليون ريال عماين ( )%30خالل نف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة.
ايرادات
انخف�ضت االيرادات يف حمطة الب�ضائع العامة مبقدار  %6مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة اما
النظرة امل�ستقبلية :
حمطة احلاويات فقد انخف�ضت بن�سبة  %14مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املن�صرمة وقد مت ادراج احجام مناولة
بيان الدخل الشامل الموحد غير المدقق للفترة المنتهية في  31مارس 2017

مار�س  2016مار�س 2017
�ألف دوالر �ألف دوالر

�إيرادات �شاملة �أخرى
�أدوات ال ميكن �إعادة ت�صنيفها �إىل الربح �أو اخل�سارة

�إعادة تقييم املمتلكات واملعدات

-

-

()200
()200
()200
3.878

588
588
�إيرادات �شاملة �أخرى للفرتة بعد خ�صم ال�ضريبة
588
(� )2.085إجمايل الإيرادات ال�شاملة للفرتة بعد خ�صم ال�ضرائب
الأرباح املن�سوبة �إىل:
( )2.673م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق غري ُم�سيطرة
�إجمايل الإيرادات ال�شاملة املن�سوبة �إىل:
( )2.085م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق غري ُم�سيطرة
( )0.01العائد الأ�سا�سي لل�سهم ( ريال عماين  /دوالر �أمريكي)

4.089
()10
3.888
()10
0.02

�أدوات يتم/ميكن �إعادة ت�صنيفها �إىل الربح �أو اخل�سارة

تغري القيمة العادلة للإ�ستثمارات
�صايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية

بالنيابة عن جمل�س االدارة
بريك م�سلم العمري
رئي�س االجتماع
�شركة �صاللة خلدمات املوانىء
/11مايو 2017/م

بيان المركز المالي الموحد غير المدقق لفترة ثالثة أشهر المنتهية كما في  31مارس 2017

مار�س  2017مار�س 2016
�ألف ر.ع �ألف ر.ع

 31.704 35.796الإيرادات
( )22.621( )20.794تكاليف الت�شغيل املبا�شرة
( )3.369( )4.422م�صروفات ت�شغيل �أخرى
( )4.388( )5.862م�صروفات �إدارية وعمومية
�إيرادات �أخرى
818
572
 1.898الربح من الت�شغيل
5.536
( )515تكاليف التمويل
()738
� 1.383أرباح الفرتة قبل ال�ضرائب
4.798
(� )4.056ضريبة الدخل
()720
(� )2.673أرباح الفرتة
4.078

الزالت النظرة امل�ستقبلية ل�سنة 2017م فيما يخ�ص ال�شحن باحلاويات مبدئية وغري م�ؤكدة خ�صو�صا بعد اعالن
 Ocean Allianceو  Alliance networkعن اجراءات تر�شيدية  ،ان انخفا�ض الطلب العاملي واالندماجات
يف حتالفات خطوط ال�شحن �سيزيد من ال�ضغوط على م�شغلي املحطات لالبقاء على التناف�سية والربحية  ،ا�ضافة
اىل ذلك فان فائ�ض الطاقة اال�ستيعابية يف حمطات دول جمل�س التعاون و�شبه القارة الهندية وتنامي القدرات
اال�ستيعابية للمحطات يف �شرق افريقيا تثري القلق على املدى البعيد عند تعلق االمر بتح�سن معدالت اعادة ال�شحن .
الزالت النظرة امل�ستقبلية حمايدة يف ميناء �صاللة وتعترب زيادة حجم الب�ضائع هي االولوية الرئي�سية من اجل �ضمان
اعمال جديدة وا�ضافية يف امليناء  ،ان تطور حجم الب�ضائع يرتبط ب�شكل وثيق مع النمو االقت�صادي واالن�شطة يف
حمافظة ظفار  ،كما ان للم�شاريع اجلديدة يف املنطقة احلرة اثرها االيجابي املبا�شر على احجام البوابة  ،باال�ضافة
اىل ان ت�شجيع اال�ستثمار يف ال�صناعة والنمو يف املنطقة احلرة �سيزيد من حجوم الب�ضائع.
الزال الرتكيز من�صبا بقوة على زيادة التنوع يف خطوط ال�شحن يف ميناء �صاللة وتدور نقا�شات مع الزبائن احلاليني
من اجل حت�سني القيمة من خالل توفري خدمات ال�شاحنات وكذلك توفري منتجات متنوعة فيما يخ�ص ب�ضائع العبور
املتجهة اىل اليمن .
اما فيما يخ�ص الب�ضائع العامة فان االعالن املفاجىء عن �ضريبة جمارك ا�ضافية ور�سوم ا�ضافية دون ا�شعار
م�سبق قد ادى اىل توقف كامل لل�صادرات ملدة ا�سبوع كامل وطرحت ت�سا�ؤالت و�شكوك من قبل امل�ستثمرين املحتملني
وم�ستخدمي امليناء حول ما اذا كان من املمكن فر�ض مثل هذه الر�سوم يف امل�ستقبل دون ا�شعار م�سبق  ،هذا ويقوم
امليناء حاليا باجراءات للحد من اال�ضرار.
ان اجراءات احلكومة للحد من تاثريات االنخفا�ض يف االيرادات الناجم عن انخفا�ض ا�سعار النفط قد رافقها
ارتفاع يف تكاليف القيام باالعمال على ار�ض ال�سلطنة  ،كما ان امليناء لديه خيارات حمدودة لتحميل هذه التكاليف
على الزبائن .
اخلامتة :
نيابة عن جمل�س االدارة وامل�ساهمني يف ال�شركة فانني ا�سجل هنا خال�ص امتناين حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
فابو�س بن �سعيد املعظم على نظرته اال�سرتاتيجية الثاقبة وقيادته احلكيمة ودعمه امل�ستمر والالحمدود والتي بدونها
مل يكن من املمكن للميناء ان يحقق املكانة التي و�صل اليها يف م�صايف املوانىء العاملية املتقدمة.
وانني ا�سجل هنا عميق تقديري وامتناين لزبائننا وامل�ستثمرين وال�شركاء يف حمور �صاللة ووزارة النقل واالت�صاالت
واع�ضاء احلكومة املوقرة .
والي�سعني هنا اال ان اتوجه باالمتنان لال�سهامات املتميزة للعاملني يف امليناء الذين الزالوا يقومون باداء العمل
بتميز عال .

12.193
()8.699
()1.295
()1.681
220
738
()198
540
()1.560
()1.020

13.768
()7.998
()1.701
()2.255
315
2.129
()285
1.844
()277
1.567

-

-

226
226
226
()794

()77
()77
()77
1.490

(1.571 )1.020
()4
0
(1.494 )794
()4
0
(0.009 )0.006

مار�س  2016مار�س 2017
�ألف دوالر �ألف دوالر

الأ�صول
الأ�صول غري املتداولة

 172.593 181.137املمتلكات واملعدات
�أ�صول غري ملمو�سة
470
427
ا�ستثمارات متاحة للبيع
772
725
 39.000 39.000ودائع لآجل
212.745 221.379
الأ�صول املتداولة

 5.451املخزون
 26.365ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة �أخرى
 10.400ودائع ق�صرية الأجل
 20.033نقدية و�شبه النقدية

4.457
28.415
13.000
20.449
62.249 66.321
 274.994 287.700جمموع الأ�صول

حقوق امل�ساهمني

 46.758 46.758ر�أ�س املال
 7.666عالوة �إ�صدار الأ�سهم
7.666
 15.584 15.584احتياطي قانوين
( )704( )2.140عجز التحوط
فائ�ض �إعادة التقييم
252
205
� 68.846 60.730أرباح حمتجزة
 138.355 128.851حقوق امل�ساهمني املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق غري ُم�سيطرة
41
90
 138.445 128.892جمموع حقوق امل�ساهمني
46.430
16.944
6.115
853
70.343
63.963
23.215
1.287
88.465
158.808
287.700
0.72

مار�س  2017مار�س 2016
�ألف ر.ع �ألف ر.ع
66.381
164
279
15.000
81.824

69.668
181
297
15.000
85.146

1.714
2.096
10.929 10.141
5.000
4.000
7.865
7.705
25.508 23.942
110.653 105.766
17.984
2.949
5.994
()271
79
26.479
53.214
34
53.248

17.984
2.949
5.994
()823
97
23.356
49.557
16
49.573

 23.215قرو�ض
� 19.289ضرائب م�ؤجلة
 6.986مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
الأدوات املالية امل�شتقة
97

8.929
7.418
2.686
37
19.070

17.858
6.517
2.352
328
27.055

 63.139ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة �أخرى
 23.215قرو�ض
الأدوات املالية امل�شتقة
608

24.601 24.284
8.929
8.929
495
234
34.025 33.447
61.080 52.518
110.653 105.766
0.276
0.296

االلتزامات
االلتزامات غري املتداولة

49.587

االلتزامات املتداولة

86.962
 136.549جمموع االلتزامات
 274.994جمموع حقوق امل�ساهمني وااللتزامات
�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد (ريال عماين/دوالر �أمريكي)
0.77
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