
اعزائي امل�ساهمون :

نيابة عن جمل�س االدارة ي�شرين ان اقدم لكم النتائج املالية املجتمعة غري املدققة ل�شركتكم للربع املنتهي يف 31/
مار�س/2018م .

اداء ال�سركة :

قامت حمطة احلاويات مبناولة 1.032 مليون حاوية منطية خالل الربع االول من 2018م  مقارنة بـ 722.000 حاوية 
منطية خالل الربع االول من 2017م بزيادة قدرها %43 بف�شل دعم قوي من احد عمالئنا الرئي�شيني ، وقد حافظت 
ال�شركة على جميع زبائنها يف حني ان ح�شة احد الزبائن الرئي�شيني من االعمال قد ازدادت بواقع %38 مقارنة مع 

قامت احدى  ، يف حني   2017م  االول من  الربع 
ال�شحن  اعادة  احجام  بتقلي�س  ال�شحن  خطوط 
على الرغم من املحاوالت احلثيثة لالدارة العادة 

تلك االحجام كما كانت. 
حمطة  �شجلت  فقد  االنتاجية  يخ�س  وفيما 
الر�شيف  انخفا�شا طفيفا يف حركات  احلاويات 
الربع  خالل    )BMPH( واحدة  �شاعة  خالل 
على  تركز  االدارة  والزالت   ، م   2018 من  االول 

حت�شني م�شتويات االنتاجية.
 4.179 مع  العامة  الب�شاعة  حمطة  تعاملت 
مليون طن من الب�شاعة العامة خالل الربع االول 
بالربع  مقارنة   %24 قدرها  بزيادة  2018م  من 
التي  الرئي�شية  ال�شلع  متثلت   ، 2017م  من  االول 
واجلب�س  اجلريي  احلجر  يف  معها  التعامل  مت 
من  ت�شديرها  يتم  والتي  واال�شمنت  وامليثانول 
هذه  والزالت  املجاورة  اال�شواق  اىل  �شاللة 

الب�شائع هي املحرك الرئي�شي العمال املحطة.
املراجعة املالية :

�شجلت االرباح ال�شافية جمتمعة خالل الربع االول من 2018م 1.739 مليون ريال عماين وهي اعلى بن�شبة 270% 
من نف�س الفرتة خالل ال�شنة املا�شية والتي �شكلت خ�شارة بقيمة 1.020 مليون ريال عماين. )خالل اال�شهر الثالث 
املوؤجلة  ال�شريبة  ريال عماين فيما يخ�س   1.483.000 التكاليف االجمالية  2017م �شملت  31 مار�س  املنتهية يف 

الناجتة عن التغري يف ن�شبة �شريبة املوؤ�ش�شات من 12% اىل 15% ابتداء من 2017م( .
�شجلت املدخوالت قبل خ�شم ال�شرائب والفوائد واال�شتهالك مبلغ 4.205 مليون ريال عماين للربع االول من 2018م 
حمققة هام�شا قدره 27% مقارنة ب 2.587 مليون ريال عماين )بهام�س قدره 21% ( خالل نف�س الفرتة من ال�شنة 

املن�شرمة.
ال�شنة املن�شرمة اما ايرادات  26% مقارنة بنف�س الفرتة من  ارتفعت االيرادات يف حمطة الب�شائع العامة مبقدار 
حمطة احلاويات فقد ازدادت بن�شبة 28% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة ، وقد مت ادراج احجام مناولة 
الب�شائع العامة يف الر�شيف 31 يف البيانات املالية ملحطة احلاويات كما هو احلال يف ال�شنة املن�شرمة ب�شبب حتويل 

هذا الر�شيف كاإحدى ت�شهيالت حمطة احلاويات. 
ت�شتمل التكاليف الت�شغيلية املبا�شرة على كلفة القوة العاملة وتكاليف اال�شالح وال�شيانة وتكاليف الطاقة والتكاليف 
البحرية ، وقد ازدادت هذه بن�شبة 10% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة ب�شبب التكاليف االعلى الناجمة 
من رفع الدعم عن الوقود من قبل احلكومة املوقرة والزيادة ال�شنوية احلا�شلة يف املرتبات والتكاليف املرافقة لها 
واال�شالح وال�شيانة للمعدات املتقادمة وتكاليف النظم اجلديدة والتكاليف املالية املنخف�شة التي مت التعوي�س عنها 

باتباع مبادرات تخفي�س التكاليف للحد االدنى. 
ارتفعت التكاليف العامة واالدارية بن�شبة 15% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة وهذا يعود ا�شا�شا اىل 

االحجام املرتفعة عند م�شتويات انتاجية ثابتة.
ارتفعت تكاليف التمويل بن�شبة 51% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املن�شرمة ب�شبب اعادة دفع الديون.
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تطوير املوظفني :

يويل ميناء �شاللة اهتماما بالغا بتطوير املوظفني وزيادة انتاجيتهم كون الرثوة الب�شرية هي العماد الرئي�شي لل�شركة 
، وقد مت توفري التدريب للموظفني على ال�شالمة والتقنية واالدارة.

الزالت ال�شالمة تعد من اهم االولويات وذلك ل�شمان ان يوا�شل املوظفون اداءهم ويقوموا باأداء املهام املوكلة اليهم 
ب�شكل اآمن ، وقد �شاهم رفع احل�س بال�شالمة لدى املوظفني يف ت�شجيع القيام باالإجراءات الت�شحيحية لكي يقوموا 

بالعمل ب�شكل  اآمن يف بيئة العمل . 
امل�سوؤولية االجتماعية :

لدى ميناء �شاللة قناعة را�شخة بربنامج امل�شوؤولية االجتماعية القائم على مبداأ اال�شتدامة وروح التطوع وهو جزء رئي�شي 
من اعمال امليناء ، وقد كان له اثر كبري يف املجتمع املحلي وا�شتفادت منها �شرائح وا�شعة من املجتمع التي حتتاج اىل الدعم .

النظرة امل�ستقبلية  :
وتظهر  ثابتة  غري  ال�شوق  ظروف  الزالت   ، ال�شابقة  والروؤى  يتفق  مبا  االحجام  على  حتافظ  ان  ال�شركة  ا�شتطاعت 
ا�شارات ال�شعف الهيكلي وهو امر يثري القلق ، مع ذلك فان االدارة ال تتوقع اي تاأثريات �شلبية مبا�شرة من الظروف 
زيادة  مع  ارتفاعها  توا�شل  البوابة  احجام  الزالت   ، ال�شابق  يف  الرا�شخ  وثباتها  عزمها  �شاللة  اثبتت  وقد  العاملية 
�شاللة  ميناء  من  الربي  النقل  اعمال  ا�شتوؤنفت   ، اليمني  ال�شوق  اىل  ا�شافة  املحلي  ال�شوق  منو  من  الناجت  الطلب 
اىل حدود املزيونة ب�شكل ر�شمي يف الربع الثاين من 2018م و�شنوا�شل متابعة وحت�شني العمليات ونتطلع اىل حلول 

ن�شيطة وفعالة لل�شوق .
عدم  من  طويلة  فرتة  بعد  ت�شتقر  بداأت  انها  ويبدو  الربحية  يف  زيادة  اىل  العاملية  ال�شحن  خطوط  معظم  ت�شري 

اال�شتقرار .
 قام حتالف 2M مبراجعة اعمالهم العاملية والزلنا نتطلع اىل معرفة اذا ما كان التحالف �شيوؤثر على ميناء �شاللة 
وكيف �شيكون ذلك ، هناك مناف�شة حادة من املوانئ االخرى يف املنطقة وال نرى ان هناك حت�شن يف م�شتويات اعادة 
ال�شحن التقديرية يف امل�شتقبل القريب ، �شيبقى الرتكيز من�شبا على تطوير احجام البوابة واملناطق الداخلية يف 

اليمن و�شنعمل مع زبائننا احلاليني على حت�شني اخلدمات. 
تعترب النظرة امل�شتقبلية ملحطة الب�شائع العامة ايجابية مع زيادة ال�شادرات من الب�شائع اجلافة ، كما اننا نتوقع 
2018م والتي من املتوقع ان حت�شن  LOADER مع نهاية الن�شف الثاين من  و�شول رافعات حتميل ال�شفن املتنقل 
ب�شكل كبري من معدالت حتميل الب�شاعة اجلافة ، ان التطورات االخرية مع املنتجني املحليني داخل �شاللة وحولها 
هي م�شجعة جدا و�شيكون لها تاأثري ايجابي على عمليات حمطتي احلاويات والب�شائع العامة ، لقد ا�شتاأنفت اعمال 
انها  اال   ، 2020م  قبل  تبداأ  ان  املتوقع  لي�س من  العمليات  ان  ورغم  وامليثانول  امل�شال  الطبيعي  الغاز  م�شروعي  بناء 
�شوف ت�شهم وب�شكل كبري يف النمو امل�شتقبلي ملحطة الب�شائع العامة ، �شين�شب الرتكيز فيما يخ�س اجلهود التجارية 
ملحطة الب�شائع العامة على جعل جهود تطويراعمالنا متوافقة مع اخلطة الرئي�شية للميناء و�شنحافظ على العالقات 

االيجابية مع �شركائنا احلاليني ، واننا على ثقة من ان اعمال حمطة الب�شائع العامة �شتبقى قوية خالل 2018م .
اخلامتة :

نيابة عن جمل�س االدارة وامل�شاهمني يف ال�شركة فاإنني ا�شجل هنا خال�س امتناين حل�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان 
قابو�س بن �شعيد املعظم على نظرته اال�شرتاتيجية الثاقبة وقيادته احلكيمة ودعمه امل�شتمر والالحمدود والتي بدونها 

مل يكن من املمكن للميناء ان يحقق املكانة التي و�شل اليها يف م�شايف املوانىء العاملية املتقدمة . 
وانني ا�شجل هنا عميق تقديري وامتناين لزبائننا وامل�شتثمرين وال�شركاء يف حمور �شاللة ووزارة النقل واالت�شاالت 

واع�شاء احلكومة املوقرة . 
العمل  باأداء  يقومون  الزالوا  الذين  امليناء  للعاملني يف  املتميزة  لالإ�شهامات  باالمتنان  اتوجه  ان  اال  هنا  ي�شعني  وال 

بتميز عال . 

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

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

10 مايو 2018م

بيان المركز المالي  الموحد غير المدقق لفترة ثالثة أشهر المنتهية  كما في 31 مارس 2018

مار�س 2017مار�س 2018مار�س 2018مار�س 2017
 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دوالر

االأ�سول 
االأ�سول غري املتداولة

 66.381  64.913 املمتلكات واملعدات 168.776  172.593 

 164  152 اأ�شول غري ملمو�شة 395  427 

 279  - ا�شتثمارات متاحة للبيع -  725 

 15.000  5.000 ودائع الآجل 13.000  39.000 

 212.745  182.171  70.065  81.824 

االأ�سول املتداولة 
 2.096  2.345 املخزون 6.098  5.451 

 10.141  13.845 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى 35.995  26.365 

 4.000  5.000 ودائع ق�شرية االأجل 13.000  10.400 

 -  - ودائع اآجلة -  - 

 7.705  10.485 نقدية و�شبه النقدية  27.261  20.033 

 62.249  82.354  31.675  23.942 

 105.766  101.740 جمموع االأ�سول 264.525  274.994 

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

 2.949  2.949 عالوة اإ�شدار االأ�شهم 7.666  7.666 

 5.994  5.994 احتياطي قانوين 15.587  15.584 

 )271( )38(عجز التحوط )99( )704(

 79  - فائ�س اإعادة التقييم -  205 

 26.479  28.137 اأرباح حمتجزة 73.154  68.846 

 53.214  55.026 حقوق امل�ساهمني املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة االأم  143.066  138.355 

 34  53 حقوق غري ُم�شيطرة    138  90 

 53.248  55.079 جمموع حقوق امل�ساهمني  143.204  138.445 

االلتزامات
االلتزامات غري املتداولة

 8.929  - قرو�س  -  23.215 

 7.418  6.691 �شرائب موؤجلة 17.396  19.289 

 2.686  3.025 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 7.865  6.986 

 37  - االأدوات املالية امل�شتقة -  97 

 49.587  25.261  9.716  19.070 

االلتزامات املتداولة
 24.284  27.983 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 72.755  63.139 

 -  - اأرباح م�شتحقة -  - 

 8.929  8.929 قرو�س  23.215  23.215 

 234  38 االأدوات املالية امل�شتقة 99  608 

 86.962  96.069  36.950  33.447 

 52.518  46.661 جمموع االلتزامات 121.321  136.549 

 105.766  101.740 جمموع حقوق امل�ساهمني وااللتزامات  264.525  274.994 

 0.296  0.306 �سايف االأ�سول لل�سهم الواحد )ريال عماين/دوالر اأمريكي( 0.31  0.77 

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

مار�س 2017مار�س 2018مار�س 2018مار�س 2017
 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دوالر

12.193 15.429 االإيرادات40.121 31.704 

)8.699()9.526(تكاليف الت�شغيل املبا�شرة)24.769()22.621(

)1.295()2.017(م�شروفات ت�شغيل اأخرى)5.245()3.369(

)1.681()1.928(م�شروفات اإدارية وعمومية)5.012()4.388(

 220  202 اإيرادات اأخرى 526  572 

 738  2.160 الربح من الت�سغيل 5.621  1.898 

 )198( )52(تكاليف التمويل )136( )515(

 540  2.108 اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب 5.485  1.383 

 )1.560( )369(�شريبة الدخل  )960( )4.056(

 )1.020( 1.739 اأرباح الفرتة4.525 )2.673(

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
 -  - تغري القيمة العادلة لالإ�شتثمارات -  - 

 226  - �شايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية -  588 

 588  -  -  226 

 226 0 اإيرادات �شاملة اأخرى للفرتة بعد خ�شم ال�شريبة 0 588 

 )794( 1.739 اإجمايل االإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد خ�سم ال�سرائب 4.525  )2.085(

االأرباح املن�سوبة اإىل:
 )1.020( 1.739 م�شاهمي ال�شركة االأم 4.525  )2.673(

 0  0 حقوق غري ُم�شيطرة    -  - 

اإجمايل االإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:
 )794( 1.739 م�شاهمي ال�شركة االأم 4.525  )2.085(

 0  0 حقوق غري ُم�شيطرة    -  - 

 )0.006( 0.010 العائد االأ�سا�سي لل�سهم ) ريال عماين / دوالر اأمريكي(  0.03  )0.01(


