
اأعزائي امل�ساهمني،

 ي�شرين نيابة عن اأع�شاء جمل�س الأدارة ان اتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة لل�شركة للفرتة 
املنتهية يف 30 �شبتمرب2018م.

نظرة عامة على العمليات
بعد انتهاء الإع�شار بذلت ادارة ال�شركة والعاملون فيها جهودا مكثفة ادت اإىل مناولة احجام جيدة 
على الرغم من كونها اقل مقارنة بالفرتة التي �شبقت الع�شار، وميكن ان نعزوا ذلك اىل عدد من 
من  اذن  على  احل�شول  دون  امليناء  دخلت  التي  الللن�شات  غرق  ب�شبب  الر�شفة  اغالق  مثل  العقبات 
الدارة، وانخفا�س عمق حو�س املرفاأ وت�شرر معدات امليناء. وقد �شهدت الحجام خالل الفرتة املنتهية 
ال�شنة  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %11 بن�شبة  العامة  الب�شائع  حمطة  يف  منوا  2018م  �شبتمرب  يف 
الفرتة من  نف�س  مع  مقارنة   %9 بن�شبة  انخفا�شا  �شهدت  احجام حمطة احلاويات  ان  رغم  املا�شية، 
ال�شنة املا�شية وذلك ب�شبب تاأثريات الإع�شار. لكن على الرغم من النخفا�س يف احجام احلاويات ال 
ان انتاجية امليناء خالل �شاعة واحدة �شهدت حت�شنا مطردا. كما تاأثرت عمليات ال�شركة  ملدة 3 ايام 
خالل الإع�شار لبان بعد ورود حتذيرات  يف الأ�شبوع الثاين من اكتوبر 2018م رغم انه مل تكن هناك 

اأ�شرار يف املعدات واملمتلكات كما حافظنا على �شالمة جميع العاملني.
احلاويات  حمطة  قامت 
مليون  مبناولة2.555 
)مايعادل  منطية  حاوية 
خالل  للوحدة(  قدما   20

�شبتمرب  يف  املنتهية  الفرتة 
2018م، مقارنة ب 2.794 

منطيةللفرتة  حاوية  مليون 
املا�شي.   العام  من  ذاتها 
ذلك  وراء  ال�شبب  ويعود 
من  الكبري  الدعم  اىل 
الرئي�شني  زبائننا  اأحد 
التحديات  من  الرغم  على 

الكبرية يف بيئة العمل.
اما حمطة الب�شائع العامة 
 11.393 ناولت  فقد 
الب�شاعة  من  طن  مليون 
الفرتةاملنتهية  يف  العامة 
يف �شبتمرب2018 م م�شجلة 
مقارنة   % قدرها11  زيادة 
ال�شنة  من  الفرتة  بنف�س 

املا�شية. وقد �شملت الب�شائع الرئي�شية حجر الكل�س، واجلب�س، وامليثانول، والإ�شمنت التي مت ت�شديرها 
من �شاللة اىل الأ�شواق املجاورة ولزالت ت�شكل املحور الرئي�شي لالعمال املرتبطة بالب�شائع العامة.

النظرة املالية العامة:
�شجلت النتائج املالية للفرتة املنتهية يف �شبتمرب 2018م خ�شارة نتيجة للتكاليف البالغة 3.518 مليون 
رع واملرتبطة بالع�شار مكونو ا�شافة اىل انخفا�س الحجام واليرادات يف كل من حمطتي احلاويات 

والب�شائع العامة. لقد وافقت �شركات التاأمني على دفع مبلغ اأويل قدره 9.6 مليون رع خالل �شبتمرب 
وب�شكل  ال�شارة  �شيتم  2018م.  اكتوبر  5.6 مليون رع يف  ثانية قدرها  وافقت على دفعة  2018م كما 

منا�شب اىل ا�شتالم الدفعات املالية املذكورة اعاله واخل�شائر يف املمتلكات ب�شبب الع�شار وذلك مبا 
يتما�شى مع معايري الف�شاح املايل العاملية.

تنوي ال�شركة تقدمي اول مطالبة مالية يف الربع الخري من 2018م متبوعا مبطالبات اخرى وفقا ملا 
ت�شل اإليه عمليات تقييم ال�شرار من نتائج.

2.698 مليون ر ع  1.916 مليون رع مقارنة مع ارباح قيمتها  �شجلت خ�شائر جمتمعة �شافية قدرها 
خالل نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية. 

عماين  ريال  مليون   5.132 وال�شتهالك  وال�شرائب  الفوائد  خ�شم  قبل  املوحدة  املدخولت  �شجلت 
للفرتة املنتهية يف �شبتمرب من 2018 م بهام�س قدره 13%، مقارنة ب11.091 مليون )بهام�س قدره 26 

%( خالل نف�س الفرتة من 2017م. 
ارتفعت اإيرادات حمطة الب�شائع العامة بن�شبة 24% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية يف حني 
انخف�شت ايرادات حمطة احلاويات بن�شبة 11 % مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية، وقد مت 
اإدراج اأحجام مناولة الب�شائع العامة يف الر�شيف 31 يف البيانات املالية ملحطة احلاويات كما هو احلال 

يف ال�شنة املا�شية ب�شبب حتويل هذا الر�شيف كاإحدى ت�شهيالت حمطة احلاويات.
بقيت تكاليف الت�شغيل املبا�شرة عند نف�س م�شتوياتها مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية يف حني 
ارتفعت التكاليف العامة والدارية بن�شبة 67% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية وهذا يعود 
ا�شا�شا اىل زيادة املرتبات و�شيانة املكاتب واليجارات وتخ�شي�س مبالغ ملعاجلة ال�شرار التي �شببها 

الإع�شار املداري مكونو ومت تقييمها وح�شرها اإىل وقت كتابة التقرير.
.000 ريال عماين

من 1/يناير/2017م 

�إىل 30/�سبتمرب/2017م
من 1/يناير/2018م 

�إىل 30/�سبتمرب/2018م �لتفا�صيل �ل�صنة
2017م

2.794 2.555

�الحجام
حمطة �حلاويات )000 حاوية منطية( 3.946

10.275 11.393 حمطة �لب�صائع �لعامة )000 طن( 13.587

42.123 40.886 �الير�د�ت )000 ريال عماين( 57.028

4.987 )1.846(

�الرباح
�لربح �ل�صايف قبل �ل�صريبة 7.881

2.766 )1.916( �لربح �ل�صايف بعد �ل�صريبة 5.211

%6.56 )%4.69(

�لن�صب
هام�ش �لربح �ل�صايف )%( %9.13

0.015 )0.011( �لعائد على �ل�صهم �لو�حد )ريال عماين( 0.029

0.297 0.286 �لقيمة �لدفرتية لل�صهم )ريال عماين( 0.311

تطوير املوظفني
يويل ميناء �شاللة اهتماما بتطوير املوظفني وزيادة انتاجيتهم كون الرثوة الب�شرية هي العماد الرئي�س 

لل�شركة. وقد مت توفري التدريب للموظفني على ال�شالمة والتقنية والدارة.
لزالت ال�شالمة تعد من اهم الولويات وذلك ل�شمان ان يوا�شل املوظفون اداءهم ويقوموا باأداء املهام 

املوكلة اليهم ب�شكل امن. 

امل�سوؤولية االجتماعية املوؤ�س�سية
التزمنا خالل  وقد  املجتمع.  من  وا�شعة  قطاعات  مت�س  التي  اخلريية  املبادرات  بدعم  ال�شركة  قامت 
الفرتة املنتهية يف �شبتمرب 2018م بدعم املبادرات املحلية مع الرتكيز ب�شكل خا�س على الرتبية وتنمية 

املجتمع والبيئة وال�شالمة وال�شحة.
النظرة امل�ستقبلية:

اإن تباطوؤ وترية التجارة العاملية وزيادة ا�شعار الوقود ت�شبب القلق. فقد انخف�س معدل هام�س العمليات 
من قبل ال�شركات الناقلة للحاويات من -3.1% يف الربع الول من 2018م اىل -3.8% يف الربع الثاين 
وهو اأمر يرتبط مبا�شرة بانخفا�س معدلت ال�شحن وزيادة ا�شعار الوقود. فقد ازدادت تكاليف الوقود 
بن�شبة 30% ب�شكل م�شتمر منذ 2017م يف حني اأن معدلت ال�شحن انخف�شت على م�شتوى العامل. ان 
هذا الجتاه، اذا ما ا�شتمر، �شوف يوؤدي اىل ظروف �شعبة جدا خلطوط ال�شحن. لقد وا�شلت خطوط 
ال�شحن زيادة اأحجام �شفنها يف حني ان الطلب مل يرتفع بنف�س الوترية وهذا ي�شغط ب�شكل كبري على 
دميومة  لت�شمن  اخلدمة  تعرفة  تخفي�س  اىل  املحطات  ت�شطر  باأن  توقع  وهناك  والحجام  املعدلت 
اعمالها.ان زيادة القدرات ال�شتيعابية للموانىء القليمية والتي تتمتع العديد منها بامتالك رافعات 
مناولة �شفن احلاويات الكبرية )ULCV( يجعل من ال�شروري ان يقوم ميناء �شاللة بتقييم اخليارات 
املتاحة لزيادة قدراته . لذلك فاإن علينا الرتكيز على تنويع زبائننا وجمموعة اخلدمات التي نقدمها 

من اجل احلد من املخاطر التي ميثلها العتماد كثريا على جمال واحد.
اجلب�س  �شادرات  تفاوؤل. فالزالت  اكرث  تعترب  التوقعات  فان  العامة  الب�شائع  يخ�س حمطة  فيما  اما 
توا�شل منوها اإ�شافة اىل غريها من ال�شلع املحلية ومنها احلبوب وال�شوائل وال�شمنت. ان ا�شتئناف 
ان  لل�شادرات يف �شاللة خ�شو�شا  قوية  دفعة  ي�شكل  ايران  على  فر�شها  املتوقع  المريكية  العقوبات 
ايران كانت متثل مناف�شا قويا فيما يخ�س ال�شلع املذكورة اعاله. ان التحدي الكرب الذي يواجه حمطة 
الب�شائع العامة �شيتمثل يف زيادة كفاءة وانتاجية العمليات من اجل مواكبة الطلب. ان رافعات التحميل
LOADERS  التي ا�شتلمناها موؤخرا من املتوقع ان حت�شن النتاجية. ومع تنامي الحجام يف حمطة 

الب�شائع العامة فاإننا �شنقوم مبراجعة واإيجاد طرق لتطوير وحتديث العمليات.
اخلامتة:

�شاحب  امتناين حل�شرة  هنا خال�س  اأ�شجل  فاإنني  ال�شركة  وامل�شاهمني يف  الإدارة  نيابة عن جمل�س 
اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم على نظرته ال�شرتاتيجية الثاقبة وقيادته احلكيمة ودعمه 
يف  اليها  و�شل  التي  املكانة  يحقق  ان  للميناء  املمكن  من  يكن  مل  بدونها  والتي  والالحمدود  امل�شتمر 

م�شاف املوانىء العاملية املتقدمة. 
وانني ا�شجل هنا عميق تقديري وامتناين لزبائننا وامل�شتثمرين وال�شركاء يف حمور �شاللة ووزارة النقل 

والت�شالت واع�شاء احلكومة املوقرة. 
للعاملني يف امليناء الذين لزالوا يقومون  ول ي�شعني هنا ال ان اتوجه بالمتنان لالإ�شهامات املتميزة 

باأداء العمل بتميز عال. 

بالنيابة عن جمل�س الدارة
احمد بن نا�سر املحرزي

رئي�س جمل�س االدارة
�سركة �ساللة خلدمات املوانىء

01 نوفمرب 2018م

بيان المركز المالي  الموحد غير المدقق لفترة التسعة أشهر المنتهية  كما في 31 سبتمبر 2018

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
تقريـــر جملـــ�ش االدارة للـــربع الثالــث املنتهـــي فـي 31 �صبتمرب 2018 م
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بيان الدخل الشامل الموحد غير المدقق للفترة المنتهية في 31 سبتمبر 2018

�شبتمرب 2017�سبتمرب 2018�سبتمرب 2018�شبتمرب 2017
 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دولر
42.123 40.886 الإيرادات106.299 109.519 

)27.506()27.824(تكاليف الت�شغيل املبا�شرة)72.343()71.513(
)4.378()5.775(م�شروفات ت�شغيل اأخرى)15.014()11.384(
)5.690()5.979(م�شروفات اإدارية وعمومية)15.543()14.792(

 - )3.518(م�شروفات متعلقة بالإع�شار)9.147( - 

 997  681 اإيرادات اأخرى 1.770  2.591 

 5.546  )1.529(الربح من الت�سغيل )3.978( 14.421 

 )559( )317(تكاليف التمويل )825( )1.455(
 4.987  )1.846(اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب )4.803( 12.966 

 )2.221( )70(�شريبة الدخل  )182( )5.775(
 2.766  )1.916(اأرباح الفرتة)4.985(7.191 

اإيرادات �ساملة اأخرى

اأدوات ال ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة
 -  - اإعادة تقييم املمتلكات واملعدات -  - 

 -  -  -  - 

اأدوات يتم/ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة
 )18( - تغري القيمة العادلة لال�شتثمارات -  )47(
 226  38 �شايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية 99  588 

 541  99  38  208 

208  38 اإيرادات �شاملة اأخرى للفرتة بعد خ�شم ال�شريبة  99 541 

 2.974  )1.878(اإجمايل الإيرادات ال�شاملة للفرتة بعد خ�شم ال�شرائب )4.886( 7.732 

االأرباح املن�سوبة اإىل:
 2.765  )1.917(م�شاهمي ال�شركة الأم )4.988( 7.188 

 1  1 حقوق غري ُم�شيطرة    3  4 

اإجمايل االإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:
 2.973  )1.879(م�شاهمي ال�شركة الأم )4.889( 7.729 

 1  1 حقوق غري ُم�شيطرة    3  4 

 0.015  )0.011(العائد االأ�سا�سي لل�سهم ) ريال عماين / دوالر اأمريكي(  )0.028( 0.040 

�شبتمرب 2017�سبتمرب 2018�سبتمرب 2018�شبتمرب 2017
 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دولر

الأ�شول 
الأ�شول غري املتداولة

 65.600  67.332 املمتلكات واملعدات 175.063  170.556 

 158  143 اأ�شول غري ملمو�شة 372  412 

 279  - ا�شتثمارات متاحة للبيع -  725 

 15.000  5.000 ودائع لآجل 13.000  39.000 

 210.693  188.435  72.475  81.037 

الأ�شول املتداولة 
 2.138  3.140 املخزون 8.159  5.559 

 7.735  12.403 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى 32.242  20.107 

 -  - ودائع ق�شرية الأجل -  - 

 11.865  25.066 نقدية و�شبه النقدية  65.172  30.848 

 61.714  105.573  40.609  23.738 

 104.775  113.084 جمموع الأ�شول 294.008  272.407 

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

 2.949  2.949 عالوة اإ�شدار الأ�شهم 7.666  7.666 

 5.994  5.994 احتياطي قانوين 15.584  15.584 

 )271( - عجز التحوط -  )705(
 79  - فائ�س اإعادة التقييم -  205 

 26.666  24.483 اأرباح حمتجزة 63.649  69.330 

 53.402  51.410 حقوق امل�شاهمني املن�شوبة مل�شاهمي ال�شركة الأم  133.657  138.838 

 35  51 حقوق غري ُم�شيطرة    138  91 

 53.437  51.461 جمموع حقوق امل�شاهمني  133.795  138.929 

اللتزامات
اللتزامات غري املتداولة

 4.464  - قرو�س  -  11.607 

 7.418  6.691 �شرائب موؤجلة 17.397  19.286 

 2.791  2.986 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 7.764  7.257 

 37  - الأدوات املالية امل�شتقة -  97 

 38.246  25.161  9.677  14.710 

اللتزامات املتداولة
 27.462  47.482 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 123.445  71.410 

 8.929  4.464 قرو�س  11.607  23.215 

 234  - الأدوات املالية امل�شتقة -  608 

 95.233  135.052  51.946  36.625 

 51.335  61.623 جمموع اللتزامات 160.213  133.478 

 104.775  113.084 جمموع حقوق امل�شاهمني واللتزامات  294.008  272.407 

 0.297  0.286 �شايف الأ�شول لل�شهم الواحد )ريال عماين/دولر اأمريكي( 0.744  0.772 


