
غري  املوحدة  املالية  بالنتائج  اتقدم  ان  االدارة  جمل�س  اأع�ضاء  عن  نيابة  ي�ضرين  امل�ضاهمني،  اأعزائي 

املدققة لل�ضركة للن�ضف االأول من ال�ضنة املنتهية يف 30 يونيو 2016م .

2016 م حقق ميناء �ضاللة منوا كبريا يف حجوم العمل مبحطة احلاويات  يف الن�ضف االأول من عام 

ا�ضافة اىل حمطة الب�ضائع العامة مقارنة مع نف�س املدة من ال�ضنة املن�ضرمة على الرغم من التحديات 

واملناف�ضة العاملية القوية يف جمال اعادة ال�ضحن .

اأداء ال�شركة:

يف الن�ضف االأول من عام 2016م، ناولت حمطة احلاويات 1.585  

موؤ�ضر  وهذا  للوحدة(،  قدما   20 )مايعادل  منطية  حاوية  مليون 

املا�ضي  العام  من  ذاتها  الفرتة  اإنتاجية  عن   %29 بن�ضبة  زيادة 

زبائننا  احد  من  الكبري  الدعم  اىل  ذلك  وراء  ال�ضبب  ويعود    ،

الرئي�ضيني ، وقد بذلت االدارة جهدا للو�ضول اىل زيادة يف االعمال 

مع الزبائن احلاليني ا�ضافة اىل جذب زبائن جدد .

وقد   ، احلثيث  املحطة حت�ضنها  وا�ضلت  فقد  االنتاجية  ومن حيث 

زيادة طفيفة  وهو ماميثل   89.68 مقدار   )BMPH( ضجلت حركات الر�ضيف يف ال�ضاعة الواحدة�

عن مثيلتها من ال�ضنة الفائتة حيث كانت 89.25. ان هذا االمر يعك�س جناح ال�ضركة يف تاكيدها على 

موا�ضلة التح�ضني يف اعمالها.

االأول من  الن�ضف  العامة يف  الب�ضاعة  7.148 مليون طن من  ناولت  العامة فقد  الب�ضائع  اما حمطة 

 10% قدرها  زيادة  م�ضجلة  2016م  عام 

وقد  2015م.  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة 

واجلب�س  الكل�س  حجر  الب�ضائع  �ضملت 

وامليثانول، واالإ�ضمنت التي مت ت�ضديرها 

ت�ضكل  والزالت  املجاورة  االأ�ضواق  اىل 

العمود الرئي�ضي لعمل املحطة .

نظرة مالية عامة :

بلغت االإيرادات املالية املوحدة للن�ضف االأول من عام 2016 م )2.672( مليون ريال عماين، اي بزيادة 

هام�ضية عما كانت عليه يف الفرتة ذاتها من العام املا�ضي، حيث كانت )2.662 ( مليون ريال عماين .

عماين  ريال  مليون   7.631 واال�ضتهالك  وال�ضرائب  الفوائد  خ�ضم  قبل  املوحدة  املدخوالت  �ضجلت 

للن�ضف االأول من عام 2016 م بهام�س قدره 27%، مقارنة ب 7.748 مليون )بهام�س قدره 30%( خالل 

نف�س الفرتة من 2015م.

ارتفعت ايرادات حمطة الب�ضائع العامة  بن�ضبة 24% مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي ، يف حني ان 

اإيرادات حمطة احلاويات ازدادت بن�ضبة 6% مقارنة مع الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. 

 فيما يتعلق باحجام الب�ضائع العامة التي متت مناولتها يف الر�ضيف 31 فقد مت ت�ضمينها يف البيانات 

املالية ملحطة احلاويات، كما هو احلال يف ال�ضنة املا�ضية، ب�ضبب حتويل هذا الر�ضيف اىل احد ت�ضهيالت 

حمطة احلاويات . 

وتكاليف  والت�ضليح،  ال�ضيانة  وتكاليف  العاملة،  القوى  بتكاليف  املتمثلة  املبا�ضرة  الت�ضغيل  تكاليف 

املا�ضي  العام  من  نف�ضها  الفرتة  مع  باملقارنة   %15 بن�ضبة  ارتفعت  البحرية  املالحة  وتكاليف  الطاقة، 

اال�ضالح  اعمال  زيادة  ب�ضبب  اال�ضافية،  واالعمال  الطاقة  تكاليف  زيادة  اىل  باال�ضا�س  ذلك  ويعود 

وال�ضيانة للمعدات القدمية، كذلك زيادة تكاليف الوقود التي جنمت عن رفع الدعم احلكومي ابتداء 

من يناير 2016م، واخريا الزيادة ال�ضنوية على الرواتب وغريها من التكاليف امل�ضاحبة . 

تكاليف ر�ضوم االإمتياز املتمثلة باإيجار االأر�س، وعوائد حقوق االمتياز الثابتة واملتغرية، اإ�ضافة اىل ر�ضوم 

االإدارة ازدادت بن�ضبة 11% مقارنة مع نف�س الفرتة يف العام املا�ضي ، ويعود ذلك اىل النتائج ال�ضافية 

االف�ضل ملحطة الب�ضائع العامة .

كما ازدادت التكاليف االدارية والعامة مبقدار 17% مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام املا�ضي ، وهذا يعود 

ب�ضكل رئي�ضي اإىل زيادة الرواتب والتكاليف امل�ضاحبة لها.

كانت تكاليف التمويل اأقل بن�ضبة 26% باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�ضي ب�ضبب اعادة �ضداد 

الديون. 

من 1 يناير 2015م 

�إىل 30 يونيو 2015م 

من 1 يناير 2016م

 �إىل 30 يونيو 2016م 
�لتفا�صيل �صنة 2015م

�حلجم

1.232 1.585 حمطة �حلاويات  )000 حاوية منطية( 2.569

6.489 7.148 حمطة �لب�صاعة �لعامة )000 طن( 12.543

25.146 27.749 �الير�د�ت )000 ريال عماين( 49.508

�لربحية

3.025 3.037 �لربح �ل�صايف قبل �ل�صريبة 5.639

2.662 2.672 �لربح �ل�صايف بعد �ل�صريبة 5.182

�لن�صب

10.59 9.63 هام�ش �لربح �ل�صايف % 10.50

0.015 0.015 �رباح �ل�صهم �لو�حد بالريال �لعماين 0.029

0.269 0.283 �لقيمة �لدفرتية لل�صهم �لو�حد بالريال �لعماين 0.287

تطوير املوظفني :

اننا على يقني من ان املوظفني هم م�ضدر قوة ال�ضركة وجناحها ، ومن هذا املنطلق فان ادارة ميناء 

�ضاللة  حري�ضة دائما على تطوير اإنتاجية املوظفني وتعزيزها ، لذلك تنتهج ال�ضركة منهج اإ�ضرتاتيجيًا 

بكفاءة  والعمل  والوعي،  االأداء  من  عال  م�ضتوى  على  احلفاظ  اأجل  من  وتطويرهم  املوظفني  لتدريب 

وفعالية ، ومن االهمية مبكان االأ�ضارة اىل ان العديد من املوظفني قد تلقوا تدريبا وتاأهيال يف جماالت 

ال�ضالمة والهند�ضة والتنظيم واالإدارة .

املوظفون  يوؤدي  اأن  اأجل  من  ق�ضوى  اولوية  وتعطيها  موظفيها  ب�ضالمة  كبريًا  اإهتماما  �ضركتنا  وتويل 

اإرتفاع م�ضتوى االأداء والوعي بال�ضالمة العامة قد �ضجع على تنفيذ  اإن  اأعمالهم وواجباتهم ب�ضالمة ، 

خطط ت�ضويب االأخطاء من قبل املوظفني يف خمتلف مواقع العمل. 

الدعم املجتمعي:

خالل  التزمنا  وقد   ، املجتمع  قطاعات  مبختلف  تتعلق  التي  اخلريية  املبادرات  بدعم  ال�ضركة  قامت 

الن�ضف االول من 2016م بدعم املبادرات املحلية مع الرتكيز ب�ضكل خا�س على الرتبية وتنمية املجتمع 

والبيئة وال�ضالمة وال�ضحة .

النظرة امل�ستقبلية:

مازالت اعمال �ضحن احلاويات تعاين منذ فرتة طويلة من الغمو�س والرتقب ب�ضبب املعدالت املنخف�ضة 

ملدة طويلة ما ادى اىل منو اقت�ضادي عاملي قليل وزيادة املعرو�س يف اال�ضواق .

 من جهتها �ضتوا�ضل خطوط ال�ضحن �ضيا�ضتها املتمثلة يف جتنب املخاطر فيما يتعلق بقرارات ال�ضراء 

و�ضن�ضهد مزيدا من الرتقب والغمو�س خ�ضو�ضا مع اعالن �ضركة M&A يف وقت مبكر من هذا العام 

ونتائجه التي ال تزال تتك�ضف والتي ادت اىل تغيريات يف التحالفات التقليدية لل�ضحن ، وعلى امل�ضتوى 

العاملي فان النظرة امل�ضتقبلية �ضلبية للموانىء املحورية العادة ال�ضحن ، حيث ان خطوط ال�ضحن بدات 

تختار خدمات ال�ضحن املبا�ضرة بدال من خدمات اعادة ال�ضحن ، ونتيجة لالندماج بني �ضركات ال�ضحن 

والتحالفات الكربى فمن املتوقع ان ت�ضهد اعمال ال�ضحن اما خ�ضائر كبرية من جهة او ارباحا كبرية من 

جهة اخرى ، حيث ان قرارات ال�ضراء امل�ضرتكة للتحالفات �ضتوؤدي اىل احجام اكرب من ال�ضحنات عما 

مت التفاو�س عليه م�ضبقا مع اخلطوط كل على حدة . 

الن�ضف  ميناء �ضاللة جناحا يف  املتزايدة فقد حققت حمطة احلاويات يف  املخاطر  الرغم من  على 

االول من 2016م ومن املتوقع ان ي�ضتمر هذا النجاح يف الن�ضف الثاين ، كما ان حت�ضن االداء الت�ضغيلي 

ملحطة احلاويات واالهمية اال�ضرتتيجية ل�ضاللة بالن�ضبة اىل حتالف 2M Alliance بني مري�ضك 

و�ضركة البحر املتو�ضط لل�ضحن �ضي�ضجعنا على التفاوؤل ، غري ان منو احجام البوابةكان اقل من املتوقع  

اىل  ا�ضافة  واليمنية  املحلية  وال�ضركات  احلرة  املنطقة  مع  الوثيق  التعاون  على  الرتكيز  �ضنوا�ضل   ،

املوؤ�ض�ضات احلكومية من اجل ت�ضجيع الواردات وال�ضادرات عن طريق �ضاللة ب�ضكل اكرب من اجل تقليل 

االعتماد على اعمال اعادة ال�ضحن يف �ضاللة .

الركود  با�ضتثناء  ال�ضائبة  اجلافة  الب�ضاعة  �ضادرات  يف  منوا  ت�ضهد  العامة  الب�ضائع  حمطة  زالت  ما 

، كما  تبقى �ضادرات احلجر اجلريي متما�ضكة وقوية  ان  املتوقع  املو�ضمي خالل مو�ضم اخلريف ومن 

اخر يف  نوع  اي  العماين )الذي الي�ضاهيه  الطلب على احلجر اجلريي  ا�ضتمرار  اإىل  التوقعات   ت�ضري 

اجلودة( �ضيبقى قويا ، كذلك  التزال املناف�ضة حادة بني امل�ضّدرين املحليني للب�ضائع ال�ضائبة املجّمعة 

التكاليف  والتدقيق على  يف �ضحنة واحدة �ضواء يف �ضاللة وماحولها وهذا �ضيوؤدي اىل زيادة الرتكيز 

�ضمن �ضل�ضلة التوريد. 

النقل  ووزارة  �ضاللة  ميناء  بني  جارية  واملفاو�ضات  به  العمل  بدا  فقد  ال�ضائلة  املواد  ر�ضيف  اما 

واالت�ضاالت و�ضركة النفط العمانية من اجل ان�ضاء وت�ضغيل  ممراخلدمات .

اخلامتة :

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  والعرفان  ال�ضكر  بخال�س  وامل�ضاهمني  االإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة  نتقدم 

وقيادته احلكيمة  الثاقبة  االإ�ضرتاتيجية  لروؤيته   ، املعظم حفظه اهلل ورعاه  �ضعيد  قابو�س بن  ال�ضلطان 

ودعمه الالحمدود الذي مكننا من تاأ�ضي�س هذا امليناء العاملي ودميومته .   

كما نقدم بالغ �ضكرنا اىل عمالء ال�ضركة وامل�ضتثمرين واىل �ضركائنا يف حمور �ضاللة، واىل وزارة النقل 

واالإت�ضاالت املوقرة ، واىل كافة اجلهات احلكومية املعنية لدعمهم وم�ضاندتهم لنا. 

واأخريًا ولي�س اخرا، اأثمن عاليا واقدر جهود موظفينا م�ضكورين على اأدائهم العايل واملتميز .

العميد/ �سلطان بن �سيف بن �سعود الأخزمي

نيابة عن جمل�س الدارة

 رئي�س الجتماع

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
النتائج املالية املوحدة غري املدققة لل�صركة للن�صف الأول من ال�صنة املنتهية يف 30 يونيو 2016م .
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يونيو 2015يونيو 2016يونيو 2016يونيو 2015

�ألف ر.عألف ر.عاألف دولر�ألف دوالر

الأ�سول 

الأ�سول غري املتداولة
 74.137  68.874 �ملمتلكات و�ملعد�ت 179.074  192.756 

 192  177 �أ�صول غري ملمو�صة 462  499 

 295  297 ��صتثمار�ت متاحة للبيع 772  767 

 -  -  -  - 

 5.000  15.000 ود�ئع الآجل 39.000  13.000 

 207.022  219.308  84.348  79.624 

الأ�سول املتداولة 
 1.380  1.855 �ملخزون 4.824  3.588 

 7.118  615 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة �أخرى 1.599  18.507 

 20.530  11.983 نقدية و�صبه �لنقدية  31.156  53.378 

 75.473  37.579  14.453  29.028 

 108.652  98.802 جمموع الأ�سول 256.887  282.495 

حقوق امل�ساهمني 
 17.984  17.984 ر�أ�ش �ملال  46.758  46.758 

 2.949  2.949 عالوة �إ�صد�ر �الأ�صهم 7.666  7.667 

 5.995  5.994 �حتياطي قانوين 15.584  15.587 

 )1.569( )556(عجز �لتحوط )1.446( )4.079(

 95  97 فائ�ش �إعادة �لتقييم 252  247 

 22.867  24.453 �أرباح حمتجزة 63.584  59.454 

 48.321  50.921 حقوق �مل�صاهمني �ملن�صوبة مل�صاهمي �ل�صركة �الأم  132.399  125.634 

 14  25 حقوق غري ُم�صيطرة    65  36 

 48.335  50.946 جمموع حقوق امل�ساهمني  132.464  125.670 

االلتزامات

االلتزامات غري املتداولة
 22.322  13.393 قرو�ش  34.823  58.038 

 7.069  6.517 �صر�ئب موؤجلة 16.944  18.379 

 2.063  2.410 مكافاأة نهاية خدمة �ملوظفني 6.266  5.364 

 792  338 �الأدو�ت �ملالية �مل�صتقة 879  2.059 

 83.840  58.913  22.659  32.246 

االلتزامات املتداولة
 19.451  16.050 ذمم جتارية د�ئنة وذمم د�ئنة �أخرى 41.729  50.574 

 -  - �أرباح م�صتحقة -  - 

 7.843  8.929 قرو�ش  23.215  20.392 

 777  218 �الأدو�ت �ملالية �مل�صتقة 567  2.020 

 72.986  65.511  25.197  28.071 

 60.317  47.856 جمموع �اللتز�مات 124.424  156.825 

 108.652  98.802 جمموع حقوق �مل�صاهمني و�اللتز�مات  256.887  282.495 

 0.269  0.283 �صايف �الأ�صول لل�صهم �لو�حد )ريال عماين/دوالر �أمريكي( 0.74  0.70 

3020152016 يونيو

يونيو يونيو 2015

2016

يونيو 2015يونيو 2016

 �ألف ر.ع �ألف ر.عاألف دولر�ألف دوالر

25.146 27.749 االإيرادات72.147 65.380 

)14.822()17.019(تكاليف �لت�صغيل �ملبا�صرة)44.246()38.537(

)3.389()3.695(م�صروفات ت�صغيل �أخرى)9.608()8.811(

)3.498()4.105(م�صروفات �إد�رية وعمومية)10.677()9.092(

 360  677 �إير�د�ت �أخرى 1.761  936 

 3.797  3.608 الربح من الت�سغيل 9.377  9.876 

 )772( )571(تكاليف �لتمويل )1.485( )2.008(

 3.025  3.037 اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب 7.892  7.867 

 )363( )365(�صريبة �لدخل  )949( )944(

2.662 2.672 اأرباح الفرتة6.943 6.924 

اإيرادات �ساملة اأخرى

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

 -  - �إعادة تقييم �ملمتلكات و�ملعد�ت -  - 

 -  -  -  - 

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

 2  - تغري �لقيمة �لعادلة لالإ�صتثمار�ت -  5 

 )138( 190 �صايف �حلركة يف حتوطات �لتدفقات �لنقدية 494  )358(

)353(  494  190 )136( 

 )136(190 �إير�د�ت �صاملة �أخرى للفرتة بعد خ�صم �ل�صريبة 494 )353(

 2.526  2.862 اإجمايل الإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد خ�سم ال�سرائب 7.437  6.571 

الأرباح املن�سوبة اإىل:

 2.684  2.680 م�صاهمي �ل�صركة �الأم 6.964  6.982 

 )22( )8(حقوق غري ُم�صيطرة    )21( )58(

اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:

 2.548  2.870 م�صاهمي �ل�صركة �الأم 7.458  6.628 

 )22( )8(حقوق غري ُم�صيطرة    )21( )58(

 0.015  0.015 العائد الأ�سا�سي لل�سهم ) ريال عماين / دولر اأمريكي(  0.04  0.04 

بيان المركز المالي  الموحد  كما في 30 يونيو 2016 بيان الدخل الشامل الموحد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016 


