
اعزائي امل�ساهمون :
للربع  ل�شركتكم  املدققة  غري  املجتمعة  املالية  النتائج  لكم  اقدم  ان  ي�شرين  االدارة  جمل�س  عن  نيابة 

املنتهي يف 31/مار�س/2019م .
اداء ال�سركة :

بـ  مقارنة  2019م   من  االول  الربع  خالل  منطية  حاوية   912٫000 مبناولة  احلاويات  حمطة  قامت 
ويعزى هذا  قدره 12%،  انخفا�شا  م�شجلة  2018م  من  االول  الربع  1٫032مليون حاوية منطية خالل 

النق�س احلا�شل يف الطاقة اال�شتيعابية املتاحة ب�شبب تاثريات  االنخفا�س يف احجام احلاويات اىل  
االع�شار مكونو يف مايو 2018م .

وفيما يخ�س االنتاجية فقد �شجلت حمطة احلاويات ارتفاعا طفيفا يف 
حركات الر�شيف خالل �شاعة واحدة )BMPH(  خالل الربع االول 
من 2019 م ومازالت االدارة تركز على حت�شني م�شتويات االنتاجية .

الب�شاعة  4٫324 مليون طن من  العامة مع  الب�شائع  تعاملت حمطة 
العامة خالل الربع االول من 2019م بزيادة قدرها 
3% مقارنة بالربع االول من 2018م ، ومتثلت ال�شلع 

الرئي�شية التي مت التعامل معها يف احلجر اجلريي 
واجلب�س وامليثانول واال�شمنت والتي يتم ت�شديرها 
هذه  والزالت  املجاورة  اال�شواق  اىل  �شاللة  من 

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

�شجلت االرباح ال�شافية جمتمعة خالل الربع االول من 2019م مبلغ1٫625  مليون ريال عماين مقارنة 
ب 1٫720 مليون ريال عماين خالل نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية .

للربع  4٫523 مليون ريال عماين  ال�شرائب والفوائد واال�شتهالك مبلغ  �شجلت املدخوالت قبل خ�شم 
االول من 2019م حمققة هام�شا قدره 27% مقارنة بـ 4٫205 مليون ريال عماين )بهام�س قدره %27 ( 

خالل نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية .
ارتفعت االيرادات يف حمطة الب�شائع العامة مبقدار 23% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية اما 
ايرادات حمطة احلاويات فقد ازدادت بن�شبة 3% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية وقد مت ادراج 
احجام 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 . 
تت�شمن االيرادات االجمالية مبلغ 804٫000 ريال عماين اما النفقات االجمالية فتت�شمن 254٫000 

ريال عماين من التخل�س من االحتياطي الذي مل تعد له �شرورة قائمة.
مع البدء بتطبيق املعيار الدويل 16 الإعداد التقارير املالية IFRS ابتداء من 2019/1/1 فان التكاليف 
االجمالية تت�شمن 132٫000 ريال عماين ب�شبب تاثري املعيار الدويل IFRS 16 على اتفاقيات االمتياز 

وغريها من العقود طويلة االمد .
ح�شبما ا�شرنا �شابقا فقد تعر�س ميناء �شاللة اىل تاثريات االع�شار مكونو خالل مايو 2018م، وخالل 
الربع االول من 2019م فان ت�شهيالت حمطة احلاويات الزالت تواجه نق�شا يف القدرة الت�شغيلية االآمنة 
ب�شبب اجراءات تقييم اال�شرار و�شيانة املعدات واعادتها حلالتها االوىل ، ان النفقات االجمالية خالل 
الربع االول من 2019م تت�شمن التكاليف املتعلقة باالع�شار والتي ت�شل اىل 1٫165٫000 ريال عماين، 

هذا والتزال عملية درا�شة مطالبات التااأمني جارية .
ادت املطالبة املالية عن اال�شرار التي احلقها االع�شار مكونو اىل عدم ت�شجيع �شركات التاأمني الكربى 
لتجديد عقد التاأمني واإىل زيادة كبرية يف ق�شط التاأمني وقد مت جتديد وثيقة التاأمني احلالية اخلا�شة 
بامليناء والتي انتهت يف 31 مار�س 2019م بزيادة على ق�شط التاأمني مببلغ 2٫416 مليون ريال عماين 

�شنويا.
.000 ريال عماين

من 1/يناير/2018م 

اىل 31/
مار�س/2018م

من 1/يناير/2019م 

اىل 31/
مار�س/2019م

التو�صيف ال�صنة
2018م

1٫032

4٫179

912

4٫324

االحجام
حمطة احلاويات )000 حاوية منطية(

حمطة الب�صائع العامة )000 طن(
3٫385

16٫201

15٫429 16٫705 االيرادات )000 ريال عماين( 56٫330

2٫108

1٫739

1٫912

1٫625

االرباح 
الربح ال�صايف قبل ال�صريبة
الربح ال�صايف بعد ال�صريبة

6٫314

5٫303

% 11٫27

0٫010

0٫306

%9٫72

0٫009

0٫320

الن�صب
هام�ش الربح ال�صايف )%(

العائد على ال�صهم الواحد )ريال عماين(
القيمة الدفرتية لل�صهم )ريال عماين(

%9٫41

0٫029

0٫326

تطوير املوظفني :
يويل ميناء �شاللة اهتماما 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 امن. وقد �شاهم رفع احل�س بال�شالمة لدى املوظفني يف ت�شجيع القيام باالإجراءات 

الت�شحيحية لكي يقوموا بالعمل ب�شكل امن يف بيئة العمل. 
امل�شوؤولية 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 وهو االمر الذي يعترب حمور اهتمام برنامج امل�شوؤولية االجتماعية .
النظرة امل�ستقبلية :

مع  2018م  خالل   %3 اىل  2017م  خالل   %4٫6 من  نزوال  زخمه  يفقد  العاملي  التجاري  النمو  الزال 
2٫7% يف 2019م وقد ارجعت املنظمة هذا  توقع منظمة التجارة العاملية ان يوا�شل نزوله اىل حوايل 
االنخفا�س اىل التوترات التجارية املتنامية مع تزايد خماطر فر�س تعريفات جديدة واتخاذ اجراءات 

مماثلة للرد عليها ما يوؤثرعلى النمو التجاري .  
بداأت خطوط ال�شحن ت�شعر بهذا التاثريعلى معدالت التجارة الرئي�شية بني اآ�شيا واأوربا والتي انخف�شت 
اىل ادنى م�شتوى لها خالل 12 �شهرا وقد اتخذ حتالف Ocean وحتالف  Alliance بع�س االجراءات 

املتعلقة بالطاقة اال�شتيعابية عن طريق الغاء الرحالت blank sailings كما قامت خطوط اخرى مثل 
HMM بتاأجيل الزيادة التي كانت مقررة يف طاقاتها اال�شتيعابية على خدماتها .

ميناء  يف  احلاويات  ملحطة  الفقري  العمود  ت�شكل  والتي  االقليمية  ال�شحن  اإعادة  العمال  بالن�شبة  اما 
نتيجة  املنخف�شة  االآمنة  اال�شتيعابية  طاقتها  �شمن  تعمل  املحطة  والزالت  م�شتقرة  بقيت  فقد  �شاللة 
لتاأثريات االع�شار مكونو ومن املتوقع ان يتم العودة اىل م�شتويات الطاقة اال�شتيعابية اال�شلية خالل 
الربع 3 من 2019م مع توقع ا�شتكمال ال�شيانات وت�شليم املعدات ، كما ان االإدارة تعمل ب�شكل ن�شيط مع 

العمالء احلاليني واملحتملني مللء الزيادة يف الطاقة اال�شتيعابية .
25% من ا�شطول احلاويات هي اكرث من حجم  Alphaliner فان حوايل  ح�شب التحليل الذي اجرته 
احلاوية القيا�شية 12٫500 وان 61% من كل الطلبات العاملية احلالية هي اأكرث من هذا احلجم وهذا 
يعترب موؤ�شرا وا�شحا ان �شركات ال�شحن تركز على زيادة احجام ا�شطولها من ال�شفن مما يتطلب قيام 
حمطات حمورية مثل �شاللة باال�شتثمار يف تطوير ورفع م�شتوى طاقاتها اال�شتيعابية لكي تتمكن من 

مناولة ال�شفن الكبرية ب�شكل اآمن .
الب�شائع  �شادرات  يف  النمو  منحنى  ثبات  لوحظ  وقد  م�شتقرة  العامة  الب�شائع  حمطة  اعمال  الزالت 

املجمعة يف الربع االول من 2019م مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية 2018م .
املال  راأ�س  نفقات  املدى وخطط  بعيد  التطوير  يقو�س  �شوف  للمعادن  بديل  تطوير حمور  احتمالية  ان 
خلدمة هذا القطاع ولذلك فاننا نلتم�س احل�شول على تو�شيح من احلكومة املوقرة بخ�شو�س خططها 

من اجل اتخاذ قرارات بخ�شو�س اال�شرتاتيجية طويلة املدى .
الزالت االدارة توا�شل تنفيذ ا�شرتاتيجيتها التجارية من اجل تنويع الب�شائع وال�شلع .

عموما فان ميناء �شاللة يوا�شل تطوير قاعدته ال�شلبة واال�شتفادة من �شبكة الربط احلالية وقاعدة 
عمالئه من اجل دعم تطويرالن�شاط االقت�شادي يف املناطق الداخلية ل�شاللة .

اخلامتة :
�شاحب  حل�شرة  امتناين  خال�س  هنا  ا�شجل  فاإنني  ال�شركة  يف  وامل�شاهمني  االدارة  جمل�س  عن  نيابة 
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 �شكري وتقديري لزبائننا وامل�شتثمرين وال�شركاء يف حمور �شاللة ووزارة النقل 

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

باأداء العمل بتميز عال . 

بالنيابة عن جمل�س االدارة

احمد بن نا�شر املحرزي
رئي�س جمل�س االدارة

�شركة �شاللة خلدمات املوانىء
9 مايو 2019م

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
النتائــج املاليــة املوحـــدة الغري املدققــة للفرتة املنتهية  فـــي 31 مار�ش 2019
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بيان المركز المالي  الموحد  كما في 31 مارس 2019
مار�س 2018مار�س 2019مار�س 2019مار�س 2018

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

االأ�صول غري املتداولة
 64٫913  75٫749 املمتلكات واملعدات 196٫956  168٫776 

 152  138 اأ�صول غري ملمو�صة 358  395 
 -  - ا�صتثمارات متاحة للبيع -  - 

 5٫000  - ودائع الآجل -  13٫000 
________________________________

 182٫171  197٫314  75٫887  70٫065 
________________االأ�سول املتداولة ________________

 2٫345  2٫008 املخزون 5٫222  6٫098 
 13٫845  15٫294 ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى 39٫764  35٫995 
 5٫000  13٫000 ودائع ق�صرية االأجل 33٫800  13٫000 

 -  - ودائع اآجلة -  - 
 10٫485  8٫345 نقدية و�صبه النقدية  21٫697  27٫261 
 82٫354  100٫483  38٫647  31٫675 

 -  508 اأ�سول غري متداولة متاحة للبيع 1٫321  - 

 82٫354  101٫804  39٫155  31٫675 
 101٫740  115٫042 جمموع االأ�سول 299٫117  264٫525 

================حقوق امل�ساهمني ================

 17٫984  17٫984 راأ�ش املال  46٫758  46٫758 
 2٫949  2٫949 عالوة اإ�صدار االأ�صهم 7٫666  7٫666 

 5٫994  5٫994 احتياطي قانوين 15٫584  15٫587 
 )38( - عجز التحوط -  )99(

 -  - فائ�ش اإعادة التقييم -  - 
 28٫137  30٫618 اأرباح حمتجزة 79٫603  73٫154 

________________________________

 55٫026  57٫545 حقوق امل�صاهمني املن�صوبة مل�صاهمي ال�صركة االأم  149٫611  143٫066 
 53  64 حقوق غري ُم�صيطرة    166  138 

________________________________

 55٫079  57٫609 جمموع حقوق امل�ساهمني  149٫777  143٫204 

================االلتزامات================

االلتزامات غري املتداولة
 -  - قرو�ش  -  - 

 6٫691  5٫813 �صرائب موؤجلة 16٫310  17٫396 
 3٫025  3٫169 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 8٫239  7٫865 

 -  - االأدوات املالية امل�صتقة -  - 
 -  13٫080 التزامات اأخرى طويلة االأجل 34٫009  - 

________________________________

 25٫261  58٫558  22٫062  9٫716 
________________االلتزامات املتداولة________________

 27٫983  35٫369 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 90٫778  72٫755 
 27٫983  35٫369 اأرباح م�صتحقة 90٫778  72٫755 
 8٫929  - قرو�ش  -  23٫215 

 38  - االأدوات املالية امل�صتقة -  99 
 96٫069  90٫778  35٫369  36٫950 

 46٫661  57٫431 جمموع االلتزامات 149٫336  121٫321 

________________________________

 101٫740  115٫042 جمموع حقوق امل�ساهمني وااللتزامات  299٫117  264٫525 

================================

 0٫306  0٫320 �سايف االأ�سول لل�سهم الواحد )ريال عماين/دوالر اأمريكي( 0٫832  0٫306 
================================

بيان الدخل الشامل الموحد للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 
مار�س 2018مار�س 2019مار�س 2019مار�س 2018

 األف ر.ع األف ر.عاألف دوالراألف دوالر

15٫429 16٫705 االإيرادات43٫433 40٫121 

)9٫526()9٫321(تكاليف الت�صغيل املبا�صرة)24٫234()24٫769(

)2٫017()2٫189(م�صروفات ت�صغيل اأخرى)5٫692()5٫245(

)1٫928()2٫290(م�صروفات اإدارية وعمومية)5٫956()5٫012(

 - 0 م�صروفات متعلقة باالإع�صار0  - 

________________________________

 202 346 اإيرادات اأخرى900  526 

 -  - اإنخفا�ش يف قيمة االأ�صول املتاحة للبيع -  - 

 2٫160  3٫251 الربح من الت�صغيل 8٫450  5٫621 

 -  )1٫166(م�صروفات متعلقة باالإع�صار)3٫032( - 

 -  - تعوي�صات التاأمني0  - 

 )52( )173(تكاليف التمويل)450( )136(

________________________________

 2٫108  1٫912 اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب 4٫969  5٫485 

 )369( )287(�صريبة الدخل  )746( )960(

________________________________

 1٫739  1٫625 اأرباح الفرتة 4٫225  4٫525 

============================

اإيرادات �صاملة اأخرى
اأدوات ال ميكن اإعادة ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة

 -  - اإعادة تقييم املمتلكات واملعدات -  - 

 -  -  -  - 

اأدوات يتم/ميكن اإعادة ت�صنيفها اإىل الربح اأو اخل�صارة
 -  - تغري القيمة العادلة لالإ�صتثمارات -  - 

 -  - �صايف احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية -  - 

 -  -  -  - 

________________________________

0  - اإيرادات �صاملة اأخرى للفرتة بعد خ�صم ال�صريبة  - 0 

 1٫739  1٫625 اإجمايل االإيرادات ال�صاملة للفرتة بعد خ�صم ال�صرائب 4٫225  4٫525 

اأرباح من�سوبة اإىل:
 1٫739  1٫625 م�صاهمي ال�صركة االأم 4٫225  4٫525 

 0  0 حقوق غري ُم�صيطرة    -  - 

________________________________

اإجمايل االإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:
 1٫739  1٫625 م�صاهمي ال�صركة االأم 4٫225  4٫525 

 0  0 حقوق غري ُم�صيطرة    -  - 

 4٫525  4٫225  1٫625  1٫739 

============================

 0٫010  0٫009 العائد االأ�صا�صي لل�صهم ) ريال عماين / دوالر اأمريكي(  0٫023  0٫025 

============================


