
اأعزائي امل�ساهمني :

باحل�سابات  مرفقا  ال�سنوي  �سركتنا  تقرير  لعنايتكم  اقدم  ان  ي�سعدين  االدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 
املدققة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 م.

احلقتها  التي  اجل�سيمة  واالثار  الغمو�س  ي�سوبها  التي  العاملية  االقت�سادية  الظروف  من  الرغم  على 
االنواء املناخية مكونو فقد انتهت ال�سنة 2018م على نحو ايجابي حيث اظهرت كل من حمطة احلاويات 

وحمطة الب�سائع العامة منوا مقارنة  بال�سنوات ال�سابقة. 
اداء ال�سركة :

2018م عندما �سربت االنواء املناخية  25 مايو  تعر�ست ال�سركة للمرة االوىل اىل كارثة طبيعية يوم 
مكونو منطقة �سبه اجلزيرة العربية، وقد قّدر مركز االإنذار املبكر من املخاطر املتعددة �سرعة الرياح 
بنحو 185 كم/�ساعة وهو مايعادل اع�سارا من الفئة الثالثة، حيث ا�ستمر تاثري االع�سار املدمر على 
5 مرات كمية االمطار  615 ملم اي مايعادل  املنطقة ملدة اربعة ايام م�سجلة كميات امطار قدرت ب 

ال�سنوية امل�سجلة لكامل ال�سلطنة. 
مت اغالق امليناء للفرتة من 24 اىل 28 مايو 2018م امام حركة الب�سائع العامة ولغاية 2 يونيو امام 
حركة احلاويات، وقد ادت االمواج العاتية غري امل�سبوقة والرياح القوية وال�سريعة ا�سافة اىل هطول 
االمطار امل�ستمر يف احداث ا�سرار ودمار �سامل يف البنية االأ�سا�سية والفوقية للميناء ما ادى اىل توقف 

تام لعمليات امليناء.
ومن اجل العودة بالعمليات اىل م�ستوياتها ال�سابقة مل تال ادارة ال�سركة جهدا يف القيام باعمال التعايف 
من اثار االع�سار، حيث متت العودة تدريجيا اىل العمليات املتعلقة مبواد االغاثة الرئي�سية منذ اليوم 
ال�ساد�س، اما العمليات التجارية فقد ا�ستوؤنفت تدريجيا بعد اليوم العا�سر، وقد كان امام ميناء �ساللة 
امليناء والزالت  الطينية يف حو�س  الرت�سبات  الغارقة اىل  اللن�سات  ابتداء من  التحديات،  العديد من 

اال�سرار العديدة ب�سبب االع�سار مكونو تتك�سف لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.
الزال الطريق للتعايف من اثار االع�سار مكونو طويال امام فرق عمل ميناء �ساللة التي الزالت تعمل بال 
كلل مع �سركات التامني واملتعاقدين واال�ست�ساريني واملجهزين وغريها من اجلهات املقّدمة للخدمات 

من اجل ت�سوية املطالبات املالية واالنتهاء من اعمال التعايف من اال�سرار.
باملرافىء اىل اعماقها اال�سلية  العودة  بها من اجل  التي يقوم  التجريف  اول عمليات  امليناء  وقد اكمل 
والتي تاثرت بالرت�سبات التي ت�سببت بها االودية التي جرت بفعل كمية االمطار، والزالت عمليات التقييم 
واملعاينة م�ستمرة على البنية الفوقية والبنية االأ�سا�سية الرئي�سية لكا�سر االمواج، حيث تتوىل احلكومة 
املوقرة حاليا عملية تقييم حالة كا�سر االمواج اجلنوبي الذي تعر�س ال�سرار بالغة ب�سبب االع�سار مكونو، 
وقد تقدم امليناء بطلب اىل احلكومة املوقرة لتقدمي الدعم يف عمليات التعايف كما التم�س منها كذلك 

البدء بتنفيذ منظومة احلماية من الفي�سان ال�سرورية حلماية امليناء من جريان االودية املحاذية له. 
نظرة عامة على العمليات:

يف هذه ال�سنة قامت حمطة احلاويات مبناولة 3.385 مليون حاوية منطية مقارنة مع 3.946 مليون 
لكن  النمطية،  احلاويات  عدد  حيث  من   %14 قدره  انخفا�سا  ي�سكل  وهذا  2017م  يف  منطية  حاوية 
دعما  يقدم  العمالء  احد  الزال  بينما  الرئي�سيني  عمالئها  جميع  على  احلفاظ  من  متكنت  ال�سركة 

متوا�سال.
2018م وهذا ي�سكل منوا  16.201 مليون طن خالل  قامت حمطة الب�سائع العامة يف امليناء مبناولة 
2017م على الرغم من التحديات الكبرية امام امليناء ب�سبب االع�سار مكونو،  قدره 19% مقارنة مع 
وقد مت ادخال ايرادات الب�سائع العامة التي متت مناولتها يف الر�سيف 31، مت ادخالها يف  البيانات 
املالية ملحطة احلاويات، كما هو االمر يف ال�سنة ال�سابقة، وهذا يعود اىل حتويل الر�سيف اىل مرفق 

تابع ملحة احلاويات.
تتمثل االولوية الق�سوى لل�سركة يف �سمان �سالمة موظفيها واملتعاقدين والزبائن ولتحقيق هذه الغاية 
وا�سلت ال�سركة ا�ستثمارها يف التقنيات احلديثة والبنية التحتية لتقليل املخاطر ، كما داأبت ال�سركة 
على الرتكيز على التح�سني والتطوير من خالل املبادرات العديدة الهادفة اىل احلفاظ على العمليات 

يف املحطة عند امل�ستويات العاملية .   

اجلانب املايل : 
و�سلت االيرادات املجمعة اىل 56.330 مليون ريال عماين خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 
57.028 مليون ريال عماين يف نف�س الفرتة من العام املا�سي. ت�سمل االإيرادات  2018 مقارنة مببلغ 

14.808 مليون ريال عماين مت ا�ستالمها من �سركات التامني  االأخرى على ح�ساب املدفوعات مببلغ 
ب�سبب اال�سرار التي حلقت باملمتلكات ب�سبب االع�سار مكونو والتوقف عن االعمال بانتظار الت�سوية 
الدفعات  من  اعلى  �سيكون  للمطالبة  النهائي  املبلغ  بان  االعتقاد  اىل  ال�سركة  ادارة  ومتيل   ، النهائية 
حتت احل�ساب، هذا و�ست�ستمر عمليات احل�سر والت�سوية املالية طيلة 2019م و�سيتم رفع تقارير بذلك 

على نحو دوري.
2018م  خالل  رع  16.076مليون  مبلغ  واال�ستهالك  واالأرباح  وال�سريبة  الفوائد  قبل  االأرباح  �سجلت 
حمققة هام�سا قدره 29% مقارنة بال�سنة الفائتة حيث �سجل مبلغ 16.057 مليون رع بهام�س قدره %27. 
بلغت قيمة االرباح ال�سافية 5.303 مليون رع خالل 2018م مقارنة ب 5.211  مليون رع خالل نف�س 
الفرتة من ال�سنة ال�سابقة، وت�سمل النفقات الكلية التكاليف املرتبطة باالع�سار مكونو والتي ت�سل اىل 
10.212 مليون ريال عماين، كما ان التكاليف التي قد تربز نتيجة للتعامل مع اال�سول املت�سررة �سيتم 

اال�سارة اليها خالل الفرتة التي تن�ساأ فيها هذه التكاليف، وا�سافة اىل التكاليف املرتبطة باالع�سار 
مكونو والتي مت ادراجها يف ح�ساب االرباح واخل�سائر، فقد التزم امليناء بنفقات را�س املال التي ت�سل 
2018م من اجل ا�ستبدال اال�سول املت�سررة، وذلك  31 دي�سمرب  7.95 مليون ريال عماين لغاية  اىل 
امليناء  ا�ستلم  وقد  لل�سركة،  النهائي  التقييم  بانتظار  التامني  �سركة  لدى  رفعت  التي  املطالبة  ح�سب 
مطالبات تتعلق بالب�سائع من العمالء ويتم حاليا التعامل معها مب�ساعدة ا�ست�ساريني قانونيني ومت ابالغ 

جهات التامني بذلك.
من املتوقع ان ي�سهد اداء ال�سركة خالل 2019م تاثرا جزئيا ب�سبب االع�سار مكونو، حيث انه لن ميكن 
من  االنتهاء  بعد  اال  االع�سار  ماقبل  مل�ستويات  احلاويات  ملحطة  االآمنة  الت�سغيلية  القدرة  اىل  العودة 
عمليات املعاينة والت�سليحات ال�سرورية على اال�سول التي ت�سررت والتي من املتوقع ان تكتمل خالل 
التامني يف  ال�سروري احل�سول على مبالغ مطالبات  لذلك فمن  2019م،  الثالث من  او  الثاين  الربع 

الوقت املنا�سب لتلبية امل�ساريف املتعلقة با�سالح اال�سرار التي ت�سبب بها االع�سار.
قام امليناء ب�سداد كامل القرو�س التي ح�سل عليها من اجل تو�سعة امليناء خالل 2009/2008 وذلك 

بحلول 31 دي�سمرب 2018م فا�سبح امليناء غري مدين كليا.
 خالل 2018م ، وزعت ال�سركة ارباحًا �سافية بن�سبة %15 وذلك عن 2017م ، واذا اخذنا بعني االعتبار 
حياة  دورة  وحت�سني  بادارة  املرتبطة  احلاجات  ملواكبة  املال  را�س  بنفقات  املتعلقة  املقرتحة  اخلطط 
املعدات، ونتيجة للظروف الطارئة يف اال�سواق وتاثريها على التجارة العاملية فان جمل�س االدارة ي�سره 
ان يو�سي بتوزيع ارباح بقيمة 15% على احل�س�س املدفوعة من راأ�سمال ال�سركة ، وهذا ي�ساوي 15 بي�سة 

لل�سهم الواحد وهذا يعادل مبلغا اجماليا قدره 2.698مليون ريال.
توزيعات االرباح خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية   :

2017م 2016م 2015م 2014م 2013م

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

2.698 3.597 3.597 2.698 4.495
املبالغ النقدية املدفوعة 

)بالريال العماين(
تطوير املوارد الب�ضرية :

على  حتافظ  ان  البد  فانها  املناف�سة  يف  ال�سركة  بقاء  والجل  ال�سركة  جناح  يف  لدينا  العاملون  ي�سهم 
موقعها املتقدم يف القطاع من خالل تثقيف وتوعية املوظفني باالجراءات والتقنيات واف�سل املمار�سات 
والزالت ال�سركة ت�ستثمر يف التدريب والتطوير للعاملني لديها مع الرتكيز على تعزيز احالل الكفاءات 

الوطنية وزيادة املهارات واخلربات املحلية.

امل�ضوؤولية املجتمعية لل�ضركة :
والعمل  اال�ستدامة  ا�سا�سيات  مع  يتفق  الذي  املجتمع  خدمة  برنامج  يف  وبقوة  �ساللة  ميناء  يوؤمن 
التطوعي ويعترب احدى اال�س�س التي تقوم عليها �سركتنا ، ا�ستثمرت ال�سركة 72.000 ريال يف مبادرات 
خدمة املجتمع خالل 2018م للم�ساهمة يف املنطقة التي نعمل فيها يف حمافظة ظفار ا�سافة اىل �سرائح 

املجتمع التي هي بحاجة اىل الدعم.
بحاجة اىل  التي هي  املجتمع  �سرائح  ا�سافة اىل دعم  فيها  نعمل  التي  للمنطقة  العامة  امل�سلحة  ان   

الدعم هي التوجهات العامة التي ي�سري وفقها برنامج اخلدمة املجتمعية .
النظرة امل�ضتقبلية :

وال�سيني  االوربي  النمو  بانخفا�س  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  العاملي  االقت�ساد  يف  املتنامية  املخاوف  ان 
الدويل  النقد  وقد قل�س �سندوق  املحيطات،  ال�سحن عرب  تاثري مبا�سر على  لها  يكون  ان  املتوقع  من 
3.5%، وهذا من املتوقع  2019م اىل  العامل خالل  الناجت املحلي االجمايل على م�ستوى  توقعاته بنمو 
يوؤثر �سلبا على ال�سحن عرب املحيط بني ال�سني واوربا وهو املمر الرئي�سي الذي مير بالقرب من  ان 
ميناء �ساللة، ان خطوط ال�سحن �ستحتاج ب�سكل متزايد اىل التناف�س للفوز باالعمال وت�سغيل �سفنها 
الن زيادة القدرات اال�ستيعابية وا�سعار الوقود غري امل�ستقرة واملخاوف االقت�سادية العاملية تتزامن مع 
زيادة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي قد يلقي بظالله على النظرة االقت�سادية العاملية، ومع دخولنا 
2019م فاننا يجب ان نكون حذرين ونوا�سل درا�سة وتقييم املوقف، والزالت حمطة احلاويات يف ميناء 

�ساللة معتمدة ب�سكل كبري على اعمال اعادة ال�سحن خ�سو�سا مع العمالء احلاليني، لذا فان املحافظة 
على �سراكاتنا اال�سرتاتيجية احلالية وتعزيزها �ستبقى من اولوياتنا الكربى.

اما فيما يخ�س حمطة الب�سائع العامة فان النظرة امل�ستقبلية الزالت متفائلة كون �ساللة حتتل املركز 
االول عامليا كاكرب م�سّدر للجب�س، وقد قام امل�سّدرون املحليون منذ وقت قريب باتخاذ خطوات لو�سع 
اىل  يوؤدي  قد  االمر  وهذا  الت�سدير،  �سوق  واملتميز يف  الرائد  و�سعهم  واال�ستفادة من  لل�سوق  معايري 
انخفا�س على املدى الق�سري لكنه �سيقود اىل حت�ّسن على املدى البعيد يف جممل االعمال عندما يتكيف 

ال�سوق للواقع اجلديد. 
عموما فان ميناء �ساللة يتمتع بتنوع يف حمفظة ان�سطته مايعو�س التاثري ال�سلبي يف ناحية معينة، ومن 
منظور تاريخي فقد تكيف ميناء �ساللة مع االوقات ال�سعبة من الغمو�س االقت�سادي ب�سكل جيد ومن 
العمالء احلاليني  مع  العالقات  تقوية  الرتكيز من�سبا على  والزال  م�ستقبال،  يوا�سل ذلك  ان  املتوقع 
للح�سول على اعمال اكرب ومتيز يف العمليات ومن اجل توظيف للحلول اللوج�ستية اجلديدة واملبتكرة 

لعمالئنا ول�سمان ا�ستدامة االعمال.
اخلامتة :

وامتناين  تقديري  بالغ  هنا  ا�سجل  فانني  ال�سركة  يف  امل�ساهمني  وجميع  االإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 
ل�ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه على روؤيته وقيادته اال�سرتاتيجية 

ودعمه الالحمدود الذي من دونه مل نكن لن�ستطيع ان ن�سل اىل م�سايف املراتب العاملية.
كما اود ان ا�سكر جميع زبائننا وامل�ستثمرين واملقر�سني واع�ساء احلكومة املوقرة الذين نعمل معهم 

ب�سكل يومي .
واخريًا ولي�س اآخرًا ا�سجل امتناين لال�سهامات القيمة التي يبذلها املوظفون يف حتقيق مااجنزناه يف 

2018م ، فلم يكن ذلك ممكنًا لوال عملهم الدوؤوب وتعاونهم امل�ستمر وتفانيهم يف العمل. 

بالنيابة عن جمل�س االدارة
احــمد بن نا�سر املحــــــرزي
رئيــــــــــ�س جملـــــــ�س االدارة

�سركة �ساللة خلدمات املواينء 
14 فرباير 2019 م

بيان المركز المالي  الموحد غير المدقق للفترة المنتهية  كما في 31 ديسمبر 2018

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
تقريـــر جملـــ�ش االدارة لل�صنة املنتهـــية فـي 31 دي�صمرب 2018 م
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بيان الدخل الشامل الموحد غير المدقق للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2017201820182017

األف ر.عاألف ر.عاألف دوالراألف دوالر
االأ�سول 

االأ�سول غري املتداولة
 66.371  64.565 املمتلكات واملعدات 167.873  172.566 

 154  142 اأ�سول غري ملمو�سة 369  400 

 5.000  - ودائع الآجل -  13.000 

 185.966  168.242  64.707  71.525 

االأ�سول املتداولة 
 2.155  2.022 املخزون 5.259  5.603 

 10.490  7.649 الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة االخرى 19.888  27.232 

 5.000  13.000 ودائع ق�سرية االأجل 33.800  13.000 

 11.608  13.441 النقد وما يف حكم النقد 34.946  30.191 

 29.253  36.112 اأجمايل اال�سول املتداولة  93.893  76.026 

 -  508 اأ�سول غري متداولة متاحة للبيع 1.322  - 

 76.026  95.215  36.620  29.253 

 100.778  101.327 جمموع االأ�سول 263.457  261.992 

حقوق امل�ساهمني 
 17.984  17.984 راأ�س املال  46.758  46.758 

 2.949  2.949 عالوة اإ�سدار االأ�سهم 7.666  7.666 

 5.994  5.994 احتياطي قانوين 15.584  15.584 

 )38( - عجز التحوط -  )99(
 29.111  31.704 االرباح املحتجزة 82.435  75.691 

 56.000  58.631 حقوق امل�ساهمني املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة االأم  152.443  145.600 
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 56.035  58.680 جمموع حقوق امل�ساهمني  152.574  145.694 

االلتزامات
االلتزامات غري املتداولة

 6.691  6.273 �سريبة موؤجلة 16.310  17.397 

 2.872  3.032 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 7.884  7.468 

 24.865  24.194  9.305  9.563 

االلتزامات املتداولة
 26.213  33.342 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 86.689  68.119 

 8.929  - قرو�س واإقرتا�سات  -  23.215 

 38  - ادوات مالية م�ستقة -  99 

 91.433  86.689  33.342  35.180 

 44.743  42.647 جمموع االلتزامات 110.883  116.298 

 100.778  101.327 جمموع حقوق امل�ساهمني وااللتزامات  263.457  261.992 

 0.311  0.326 �سايف االأ�سول لل�سهم الواحد )ريال عماين/دوالر اأمريكي( 0.848  0.810 

2017201820182017

 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دوالر
 57.028  56.330 االإيرادات 146.457  148.276 

 )37.029( )37.380(التكاليف املبا�سرة للت�سغيل )97.187( )96.277(
 )5.993( )9.730(م�سروفات الت�سغيل االخرى )25.298( )15.584(
 )7.767( )8.203(م�سروفات اإدارية وعمومية )21.325( )20.193(

 2.576  1.088 اإيرادات اأخرى 2.829  6.701 

 )200( - اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات متاحة للبيع -  )520(
 8.615  2.105 الربح من الت�ضغيل 5.476  22.403 

 -  )10.212(م�سروفات متعلقة باالإع�سار )26.551( - 

 2.576  14.808 التعوي�سات من التامني 38.501  6.701 

 )734( )387(تكاليف التمويل )1.006( )1.908(
 7.881  6.314 ربح ال�ضنة قبل ال�ضريبة 16.420  20.495 

 )2.670( )1.011(�سريبة الدخل  )2.629( )6.941(
 5.211  5.303 الربح لل�ضنة 13.791  13.554 

دخل �ضامل اآخر
البنود التي ميكن اعادة ت�ضنيفها اىل الربح او اخل�ضارة

 )97( - اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات متاحة للبيع -  )252(
 459  38 �سايف احلركة يف حتوطات التدفق النقدي 99  1.193 

 941  99  38  362 

 459  38 دخل �سامل اآخر لل�سنة بعد خ�سم ال�سريبة 99  1.193 

 5.573  5.341 جمموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة بعد خ�ضم ال�ضريبة 13.890  14.495 

الربح املن�ضوب اىل:
 5.210  5.289 م�ضاهمي ال�ضركة االأم 13.754  13.550 

 1  14 حقوق غري ُم�ضيطرة    37  4 

جمموع الدخل ال�ضامل املن�ضوبة اإىل:
 5.572  5.327 م�ساهمي ال�سركة االأم 13.853  14.491 

 1  14 ح�س�س غري ُم�سيِطرة    37  4 

 14.495  13.890  5.341  5.573 

 0.029  0.029 الربح اال�ضا�ضي لل�ضهم الواحد)دوالر امريكي / ريال عماين( 0.077  0.076 


