
اأعزائي امل�ساهمني،

 ي�صرين نيابة عن اأع�صاء جمل�س الإدارة اأن اأتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة لل�صركة للن�صف 
الأول من ال�صنة املنتهي يف 30 يونيو 2019م.

اأداء ال�سركة:

منطية  حاوية  مليون   1.941 مبناولة  احلاويات  حمطة  قامت  2019م  �صنة  من  الأول  الن�صف  خالل 
مقارنة ب 1.763  مليون حاوية منطية  خالل نف�س الفرتة من ال�صنة املا�صية وهذا يوؤ�صر زيادة بن�صبة 

10% عن اإنتاجية الفرتة ذاتها من العام املا�صي.   

ان ميناء  نعلن  ان  ي�صرنا  الفخر  مبزيد من 
ال�صابق  رقمه  حتطيم  من  متكن  �صاللة 
 PMPH ال�صاعة  يف  حركة   259 وقدره 
نقلة على منت   413 بتحقيق رقم جديد هو 
ال�صفينة Cap San Tainaro  التي و�صلت 
وقد  2019م.  يوليو   29 بتاريخ  امليناء  اىل 
متعلقة  حوادث  اأي  دون  الرقم  هذا  اجنز 
�صهادة  يعترب  الجناز  هذا  ان  بال�صالمة. 
على العمل الدوؤوب والرتكيز منقطع النظري 

يف  املتميز  وا�صلوبنا 
من  جعل  الذي  العمل 
هذا  حتقيق  املمكن 

الجناز.
الب�صائع  حمطة  اأما 
قامت  فقد  العامة 
 8.191 مبناولة 
من  طن  مليون 
يف  العامة  الب�صاعة 
من  الأول  الن�صف 

زيادة  م�صجلة  م   2019

واجلب�س،  الكل�س،  الرئي�صة حجر  الب�صائع  �صملت  وقد  2018م.  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   %8 قدرها 
وامليثانول، والإ�صمنت التي مت ت�صديرها من �صاللة اىل الأ�صواق املجاورة ولزالت ت�صكل املحور الرئي�س 

لعمل املحطة.
النظرة املالية العامة:

�صجلت الرباح ال�صافية جمتمعة خالل الن�صف الأول من 2019م 2.169 مليون ريال عماين مقارنة 
ب 767.000 ريال عماين خالل الن�صف الأول من 2018م.

عماين  ريال  مليون   8.064 وال�صتهالك  وال�صرائب  الفوائد  خ�صم  قبل  املوحدة  املدخولت  �صجلت 
19%( خالل  5.308 مليون )بهام�س قدره  24%، مقارنة ب  2019م بهام�س قدره  للن�صف الأول من 

نف�س الفرتة من 2018م. 
وكما ذكرنا �صابقا فقد تعر�س ميناء �صاللة اىل تاثريات الإع�صار مكونو خالل مايو 2018م حيث اأثر ذلك 
على نتائجه املالية للفرتة من بداية 2018م لغاية �صهر يونيو من نف�س ال�صنة، وخالل هذا الربع من 2019م 
ا�صتعادة   امليناء من  الربع فقد متكن  نهاية  ومع  الإع�صار مكونو  تاأثريات  التعايف من  اأعمال  توا�صلت  فقد 

القدرة ال�صتيعابية ملحطة احلاويات اإىل م�صتويات ماقبل الإع�صار اإىل حد كبري، يف حني اأن حمطة الب�صائع 
العامة قد ا�صتعادت قدرتها ال�صتيعابية خالل الربع الول من 2019م، ولتزال اأعمال التعايف يف الت�صهيالت 
الأخرى للميناء جارية، وقد مت اإدراج النفقات املرتبطة بالإع�صار والبالغة 2.525.000 ريال عماين خالل 

الفرتة بني يناير-يونيو 2019م �صمن النفقات الجمالية، كما لتزال ت�صوية مطالبات التامني جارية.
اجل  من  اعلى  تاأمني  اأق�صاط  التاأمني  �صركات  فر�س  اىل  مكونو  بالإع�صار  املتعلقة  التامني  مطالبات  اأدت 
جتديد وثيقة التامني على امليناء بتاريخ 1 ابريل 2019م حيث بلغ ق�صط التامني اجلديد 1.730.000 ريال 

عماين يف ال�صنة.
فان  وعليه  2019م،  يناير   1 من  ابتداء  التنفيذ  حيز   16 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  دخل 

النفقات الجمالية منذ بداية العام لغاية يونيو 2019 تت�صمن مبلغ 253.000 ريال عماين.
حني  يف  املا�صية  ال�صنة  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %23 بن�صبة  العامة  الب�صائع  حمطة  ايرادات  ارتفعت 
ادراج  وقد مت  املا�صية،  ال�صنة  الفرتة من  نف�س  مع  مقارنة   %20 بن�صبة  احلاويات  ايرادات حمطة  ارتفعت 
احجام مناولة الب�صائع العامة يف الر�صيف 31 يف البيانات املالية ملحطة احلاويات كما هو احلال يف ال�صنة 

املا�صية ب�صبب حتويل هذا الر�صيف كاإحدى ت�صهيالت حمطة احلاويات.
�صطب  م�صدرها  2019م  يونيو  لغاية  العام  بداية  منذ  الجمالية  والنفقات  الجمالية  اليرادات  تت�صمن 
ح�صابات الت�صوية التي مل تعد مطلوبة مبلغ 1.062.000 ريال عماين و 253.000 ريال عماين على الرتتيب.

.000 ريال عماين

من 1/يناير/2018م اإىل 
30/يونيو/2018م

من 1/يناير/2019م اإىل 
30/يونيو/2019م

التفا�صيل ال�صنة
2018م

1.763
1.941

الحجام
حمطة احلاويات )000 حاوية منطية( 3.385

7.597 8.191 حمطة الب�صائع العامة )000 طن( 16.201

27.634 33.279 اليرادات )000 ريال عماين( 56.330

1.119
2.552

الرباح 
الربح ال�صايف قبل ال�صريبة 6.314

767 2.169 الربح ال�صايف بعد ال�صريبة 5.303

%2.77 %6.51

الن�صب
هام�س الربح ال�صايف )%( %9.41

0.004 0.012
العائد على ال�صهم الواحد 

)ريال عماين( 0.029

0.301 0.323
القيمة الدفرتية لل�صهم 

)ريال عماين( 0.326

تطوير املوظفني

يويل ميناء �صاللة اهتماما بتطوير املوظفني وزيادة انتاجيتهم كون الرثوة الب�صرية هي العماد الرئي�س 
لل�صركة. وقد مت توفري خمتلف انواع التدريب للموظفني على ال�صالمة والتقنية والدارة.

لزالت ال�صالمة تعد من اهم الولويات وذلك ل�صمان ان يوا�صل املوظفون اداءهم ويقوموا باأداء املهام 
املوكلة اليهم ب�صكل امن. وقد �صاهم رفع احل�س بال�صالمة لدى املوظفني يف ت�صجيع القيام بالإجراءات 

الت�صحيحية لكي يقوموا بالعمل ب�صكل امن يف بيئة العمل.

امل�سوؤولية االجتماعية املوؤ�س�سية

لدى ميناء �صاللة قناعة را�صخة بربنامج امل�صوؤولية الجتماعية القائم على مبداأ ال�صتدامة وروح التطوع 
وهو جزء رئي�صي من اعمال امليناء. وقد كان له اثر كبري يف املجتمع الظفاري وا�صتفادت منها �صرائح وا�صعة 

من املجتمع التي حتتاج اىل الدعم وهو المر الذي يعترب حمور اهتمام برنامج امل�صوؤولية الجتماعية.
النظرة امل�ستقبلية

التوترات  من  الرغم  على  ل�صاللة  بالن�صبة  ن�صبيا  م�صتقرة  لزالت  التجارية  امل�صتقبلية  النظرة  ان 
احلالية يف املنطقة ب�صبب الق�صايا ال�صيا�صية والقت�صادية العديدة.

فيما يخ�س احلاويات فقد كانت الحجام وب�صكل ثابت قريبة من م�صتويات القدرة ال�صتيعابية المنة 
مع  الوثيق  التعاون  ان  كما  المنة،  ال�صتيعابية  القدرة  زيادة  مع  ا�صافية  احجام  تامني  ومت  للمحطة 
الزبائن كان دائما هو املحرك الرئي�س خالل فرتة التعايف من اثار الإع�صار مكونو حيث اإن الحجام 

ت�صهد ارتفاعا وتقرتب من م�صتوياتها ال�صلية قبل الع�صار.
ا�صواق جديدة ميكن ان ت�صكل زيادة يف  بالتوا�صل مع  العمل يقوم كذلك  ا�صافة اىل ذلك فان فريق 
مدى  بتو�صيع  يقوموا  ان  احلاليني  ال�صحن  خطوط  لعمالء  ت�صمح  كما  �صاللة  عرب  الواردة  الحجام 

اعمالهم يف املنطقة.
انه  العماين على  ال�صاحل  ب�صكل مطرد، موؤخرا مت ت�صنيف جميع  تنمو  العامة لتزال  الب�صائع  ان احجام 
�صمن املناطق املعر�صة خلطر احلروب، وهذا من �صانه زيادة تكاليف التامني ال�صافية على �صركات ال�صحن 
من اجل مزاولة اعمالها او ا�صتخدام �صاللة، وقد ادى هذا اىل انخفا�س موؤقت يف منو الحجام ولكننا نتوقع 

ان تنمو التجارة حيث اإن �صركات التعدين اجلديدة لزالت مهتمة بالت�صدير من �صاللة.
لزالت النقا�صات م�صتمرة مع وكالة اغاثة رئي�صة اخرى تابعة لالمم املتحدة لن�صاء مركز لها يف �صاللة.

اإن ال�صتخدام احلايل الكبري لالأر�صفة بن�صبة تفوق 85% ت�صكل قدرة ا�صتيعابية حمدودة جدا ل�صمان 
اعمال ا�صافية او ت�صمن النمو العام لعمال الزبائن احلاليني.

احلالية  �صبكتها  من  وا�صتفادتها  ال�صلبة  قاعدتها  على  م�صتندة  النمو  توا�صل  �صاللة  فان  اجمال 
وتوا�صلها مع الزبائن احلاليني من اجل دعم منو الن�صاط القت�صادي يف املناطق الداخلية.

اخلامتة:

�صاحب  امتناين حل�صرة  هنا خال�س  ا�صجل  فاإنني  ال�صركة  وامل�صاهمني يف  الدارة  نيابة عن جمل�س 
اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم على نظرته ال�صرتاتيجية الثاقبة وقيادته احلكيمة ودعمه 
يف  اليها  و�صل  التي  املكانة  يحقق  ان  للميناء  املمكن  من  يكن  مل  بدونها  والتي  والالحمدود  امل�صتمر 

م�صايف املوانىء العاملية املتقدمة. 
وانني ا�صجل هنا عميق تقديري وامتناين لزبائننا وامل�صتثمرين وال�صركاء يف حمور �صاللة ووزارة النقل 

والت�صالت واع�صاء احلكومة املوقرة. 
للعاملني يف امليناء الذين لزالوا يقومون  ول ي�صعني هنا ال ان اتوجه بالمتنان لالإ�صهامات املتميزة 

باأداء العمل بتميز عال. 

بالنيابــة عن جملـ�س االدارة
اأحمــد بن نــا�سر املحــرزي

رئيــ�س جملــ�س االدارة
�سركــة �ساللــة خلدمــات املوانـىء

07 اغ�صط�س 2019م

بيان المركز المالي  الموحد غير المدقق للفترة المنتهية  كما في 30 يونيو 2019

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
تقريـــر جملـــ�ش الإدارة للن�صــف الأول مــن ال�صــنة املنتهـــية فـي 30 يونيو 2019 م
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بيان الدخل الشامل الموحد غير المدقق للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019

يونيو 2018يونيو 2019يونيو 2019يونيو 2018
ألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالر

األصول 
األصول غير المتداولة

 62,753  73,804 الممتلكات والمعدات 191,896  163,159 

 147  134 أصول غير ملموسة 348  381 

 5,000  - ودائع آلجل -  13,000 

 176,540  192,244  73,938  67,900 

األصول المتداولة 
 2,650  2,089 المخزون 5,433  6,890 

 9,632  15,022 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 39,056  25,040 

 -  15,000 ودائع قصيرة األجل 39,000  - 

 20,416  8,427 نقدية وشبه النقدية  21,911  53,081 

 85,011  105,400  40,538  32,698 

 -  508 أصول غير متداولة متاحة للبيع 1,321  - 

 85,011  106,721  41,046  32,698 

 100,598  114,984 مجموع األصول 298,964  261,551 

حقوق المساهمين 
 17,984  17,984 رأس المال  46,758  46,758 

 2,949  2,949 عالوة إصدار األسهم 7,666  7,666 

 5,994  5,994 احتياطي قانوني 15,584  15,584 

 )38( - عجز التحوط -  )99(

 27,165  31,160 أرباح محتجزة 81,010  70,630 

 54,054  58,087 حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم  151,018  140,539 

 53  64 حقوق غير ُمسيطرة    166  138 

 54,106  58,151 مجموع حقوق المساهمين  151,184  140,677 

االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة

 6,691  5,732 ضرائب مؤجلة 14,903  17,396 

 2,963  3,221 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 8,375  7,704 

 -  13,080 التزامات أخرى طويلة األجل 34,009  - 

 25,100  57,287  22,033  9,654 

االلتزامات المتداولة
 32,336  34,800 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 90,500  84,068 

 4,464  - قروض  -  11,607 

 38  - األدوات المالية المشتقة -  99 

 95,774  90,500  34,800  36,838 

 46,492  56,833 مجموع االلتزامات 147,780  120,874 

 100,598  114,984 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  298,964  261,551 

 0.301  0.323 صافي األصول للسهم الواحد )ريال عماني/دوالر أمريكي( 0.840  0.783 

يونيو 2018يونيو 2019يونيو 2019يونيو 2018

 ألف ر.ع ألف ر.عألف دوالرألف دوالر

27,634 33,279 اإليرادات86,526 71,852 

)19,003()19,241(تكاليف التشغيل المباشرة)50,025()49,406(

)3,672()4,470(مصروفات تشغيل أخرى)11,623()9,547(

)3,920()4,690(مصروفات إدارية وعمومية)12,200()10,196(

 410 529 إيرادات أخرى1,375  1,066 

 1,449  5,407 الربح من التشغيل 14,053  3,770 

 )187( )2,525(مصروفات متعلقة باإلعصار)6,565( )485(

 )143( )330(تكاليف التمويل)858( )372(

 1,119  2,552 أرباح الفترة قبل الضرائب 6,630  2,913 

 )352( )383(ضريبة الدخل  )996( )915(

 767  2,169 أرباح الفترة 5,634  1,998 

 -  - إيرادات شاملة أخرى للفترة بعد خصم الضريبة  -  - 

 767  2,169 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة بعد خصم الضرائب 5,634  1,998 

أرباح منسوبة إلى:

 766  2,168 مساهمي الشركة األم 5,632  1,996 

 1  1 حقوق غير ُمسيطرة    2  2 

إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:

 766  2,168 مساهمي الشركة األم 5,632  1,996 

 1  1 حقوق غير ُمسيطرة    2  2 

 1,998  5,634  2,169  767 

 0.004  0.012 العائد األساسي للسهم ) ريال عماني / دوالر أمريكي(  0.03  0.01 


