
اأعزائي امل�ساهمني:
بالنيابتتة عتتن جمل�تتس الإدارة، ي�تترين اأن اأقتتدم النتائتتج املاليتتة املوحدة غري املدققة ل�تتركتكم عن الفتترة املنتهية 

يف 30 يونيتتو 2022م )الن�صتتف الأول 2022م(.
اأداء ال�رشكة:

ختتال الن�صتتف الأول متتن عتتام 2022م ، 
قامتتت حمطتتة احلاويتتات )CT( مبناولتتة 
 )TEUs( منطيتتة  حاويتتة  مليتتون   2.241
حاويتتة  مليتتون    2.142 بتتت  مقارنتتة   -
منطيتتة يف نف�تتس الفتترة من العتتام املا�صي 

، م�صتتجلة ارتفاعتتًا قتتدره ٪4.6.                    
قامتتت حمطتتة الب�صائتتع العامتتة مبناولتتة 
8.896 مليتتون طتتن متتن الب�صائتتع العامتتة 

ختتال الن�صتتف الأول متتن عتتام 2022م، مقارنتتة ب8.798 ختتال نف�تتس الفتترة متتن العتتام املا�صي، م�صتتجلة زيادة 
هام�صتتية بن�صتتبة 1.1٪. وكانت ال�صتتلع الرئي�صتتة التي مت تداولها هي احلجر اجلريي واجلب�تتس وامليثانول والأ�صتتمنت 
، والتتتي يتتتم ت�صديرهتتا متتن �صالتتة اإىل الأ�صتتواق املجتتاورة. ولزالتتت هذه الب�صائع ت�صتتكل املحرك الرئي�تتس لأعمال 

ال�صتتحن العام.
نبذة عن الآداء املايل

مت ت�صتتجيل �صتتايف الربتتح املجمتتع للن�صتتف 
الأول متتن عتتام 2022م عنتتد 1.418 مليون 
ريتتال عمتتاين، مقارنتتة بالفتترة املماثلتتة من 
العتتام املا�صتتي، بربتتح قتتدره 2.619 مليتتون 
ريتتال عمتتاين. ومت ت�صتتجيل الأربتتاح املجمعة 
قبل احت�صاب الفوائد وال�رائب وال�صتهاك 

واإطفتتاء الديتتن بقيمتتة 6.598 مليتتون ريتتال عمتتاين ختتال الن�صتتف الأول متتن عتتام 2022م مقارنتتة مببلتتغ 8.252 
مليتتون ريتتال عمتتاين خال نف�تتس الفرة من العتتام املا�صي.

 ارتفتتع اإجمتتايل الإيتترادات متتن العمليات بن�صتتبة 7٪ مقارنة بالفرة نف�صتتها من العام املا�صي، ويرجع ذلك اأ�صا�صتتًا 
اإىل النمتتو القتتوي يف حجتتم اأعمتتال ال�صتتحن العتتام وزيتتادة التعريفتتة يف حمطة احلاويتتات ومبيعات اخلتتردة )يف فئة 

الدخل الآخر(. 
وقتتد مت ت�صمتتن اإيتترادات الب�صائتتع العامتتة عتتن الأحجتتام التتتي مت مناولتهتتا يف الر�صيتتف 31 يف البيانتتات املالية 
ملحطة احلاويات، كما هو احلال يف العام املا�صي، ب�صبب حتويل الر�صيف اإىل اإحدى ت�صهيات حمطة احلاويات.

ارتفعتتت تكلفتتة الت�صتتغيل املبا�تتر بن�صتتبة 14٪ مقارنة بالفرة املماثلة متتن العام املا�صي ويرجع ذلك اأ�صا�صتتًا اإىل 
الزيتتادة يف تكاليتتف العاملتتن  والتكاليتتف البحريتتة وتكاليتتف الوقتتود. يف حتتن ارتفعتتت تكاليف الت�صتتغيل الأخرى 
بن�صتتبة 16٪ مقارنتتة بالفتترة املماثلتتة متتن العام املا�صي ويرجع ذلك اأ�صا�صتتًا اإىل تكلفة اجلهتتة املوكل لها التزويد 
بالوقود وهي �تتركة بريتي�تتس بروليوم وتكلفة اإهاك الإيجار. ارتفعت امل�روفات الإدارية والعامة بن�صتتبة ٪8 
مقارنتتة بالفتترة املماثلتتة متتن العام املا�صي ، ويرجع ذلك اأ�صا�صتتًا اإىل زيادة ر�صتتوم ال�صت�صتتارات املتعلقة بدرا�صتتة 
الأر�صفة Berth وال�صتحواذ على اأ�صول بريتي�س بروليوم BP وزيادة نفقات ال�صفر بعد اإلغاء قيود ال�صفر املتعلقة 

.Covid  - 19 بجائحتتة

    من 1 يناير 2021م 
اإىل      30 يونيو 2021م

    من 1 يناير 2022م  اإىل     
30 يونيو 2022م التفا�صيل ال�صنة 2021م

الأحجام
2.142 2.241 حمطة احلاويات )000 حاوية منطية( 4.514
8.798 8.896 حمطة الب�صائع العامة )000 طن( 16.895

32.931 35.113 الإيرادات )000 ريال عماين( 66.704
التعوي�س من �ركة التاأمن

الأرباح
3.081 1.931 الربح ال�صايف قبل ال�ريبة 5.424
2.619 1.418 الربح ال�صايف / )اخل�صارة( بعد ال�ريبة 4.638

الن�صب
٪7.95 ٪4.04 هام�س الربح ال�صايف / )اخل�صارة( )٪( ٪6.95
0.02 0.01 العائد على ال�صهم الواحد )ريال عماين( 0.03
0.39 0.40 القيمة الدفرية لل�صهم )ريال عماين( 0.41

تطوير املوظفني
يتتويل مينتتاء �صالتتة اإهتمامتتًا بتطويتتر املوظفتتن وزيتتادة اإنتاجيتهتتم كتتون التتروة الب�تترية هتتي العمتتاد الرئي�تتس 

لل�تتركة. وقتتد مت توفتتري خمتلتتف اأنتتواع التدريتتب للموظفتتن علتتى ال�صتتامة والتقنيتتة والإدارة.
ل تتتزال ال�صتتامة متثتتل اأولويتتة ق�صتتوى ل�صمتتان ا�صتتتمرار املوظفتتن يف اأداء مهامهتتم وتنفيذهتتا باأمتتان. وقتتد �صتتجع 
رفتتع م�صتتتوى الآداء الآمتتن علتتى و�صتتع خطتتط عمتتل لل�صتتلوك الت�صحيحتتي للموظفتتن لكي يقومتتوا بتتالأداء باأمان يف 

متتكان عملهم.
CSR امل�سوؤولية املجتمعية املوؤ�س�سية

لتتدى مينتتاء �صالتتة قناعتتة را�صتتخة بربنامتتج امل�صتتوؤولية املجتمعيتتة املوؤ�ص�صتتية القائتتم على مبتتداأ ال�صتتتدامة وروح 
التطتتوع وهتتو جتتزء رئي�تتس متتن اأعمتتال املينتتاء. اإن تقتتدمي الدعم للمجتمتتع املحلتتي يف حمافظة ظفار واإفادة �تترائح 

اأكتترب متتن املجتمتتع التتتي هي بحاجتتة اإىل دعم هتتو املحور التوجيهتتي لربنامج امل�صتتوؤولية املجتمعية املوؤ�ص�صتتية.
النظرة امل�ستقبلية

فيمتتا يتعلتتق بقطتتاع احلاويتتات متتن الأعمتتال، ففتتي حن اأن ال�صتتادرات من املتوقتتع اأن تنمو مبا يتما�صتتى مع النمو 
التتذي ح�صتتل يف الن�صتتف الأول متتن 2022، فتتاإن متتن غري املتوقتتع اأن تتعافى الواردات من الإنخفا�س الذي �صتتهده 
الن�صف الأول ب�صتتبب الو�صع القت�صادي العاملي حاليًا. ومن غري املتوقع اأن تنخف�س اأ�صتتعار ال�صتتحن اأكر خال 
الن�صتتف الثتتاين. كمتتا اأن متتن املتوقتتع اأن تبقتتى موثوقيتتة جتتداول ال�صتتحن منخف�صتتة دون اأي تغتتري كبري عتتن الن�صف 

الأول. ولزالتتت الإدارة توا�صتتل البحتتث عتتن فر�س جديدة لزيادة الأحجام ب�صتتكل اكرب. 
اأمتتا فيمتتا يخ�تتس قطاع الب�صائع العامة، فاإن الطلب على ال�صتتلع ال�صتتائبة اجلافة ب�صمنها احلجر اجلريي واجلب�تتس، 
لزال قويتتًا. كمتتا اأنتته متتن غتتري املتوقتتع اأن يتاأثتتر �صتتلبا ب�صتتبب الطلتتب القتتوي يف الهنتتد واآ�صتتيا. اإ�صافة اإىل ذلتتك، فاإن 

التوقعتتات للب�صائتتع املعباأة مثل �صادرات الأ�صتتمنت والب�صائع ال�صتتائلة ال�صتتائبة هتتي اإيجابية كذلك.
اخلامتة:

نيابتتة عتتن جمل�تتس الإدارة وامل�صتتاهمن يف ال�تتركة فاإننتتا ن�صتتجل هنتتا خال�تتس امتناننتتا حل�تترة �صاحتتب اجلالة 
ال�صتتلطان هيثم بن طارق املعظم على نظرته ال�صتتراتيجية الثاقبة وقيادته احلكيمة ودعمه امل�صتتتمر والاحمدود 
والتتتي بدونهتتا مل يكتتن متتن املمكتتن للمينتتاء اأن يحقتتق املكانتتة التتتي و�صتتل اإليهتتا يف م�صتتايف املوانتتىء العامليتتة 

املتقدمة.
كمتتا ن�صتتجل عميتتق تقديرينتتا وامتناننتتا لزبائننتتا وامل�صتتتثمرين وال�تتركاء يف حمتتور �صالتتة ووزارة النقتتل 

والت�صتتالت وتقنيتتة املعلومتتات واأع�صتتاء احلكومتتة املوقتترة واأفتتراد اجلهتتات احلكوميتتة التتتي نعمتتل معهتتا.
ول ي�صتتعني هنتتا اإل اأن اأتوجتته بالمتنتتان لاإ�صتتهامات املتميتتزة للعاملتتن يف املينتتاء الذيتتن لزالتتوا يقومتتون باأداء 

العمتتل بتميز عاٍل. 

بريك بن م�سلم العمري
رئيــــــــــ�س جملـــــــ�س الدارة
�رشكة �ساللة خلدمات املوانىء �س م ع ع
11 اغ�سط�س 2022م
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قائمة الدخل ال�شامل غري املدققة املجمعة ولل�شركة االم ل�شتة ا�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2022

قائمة املركز املايل غري املدققة املجمعة ولل�شركة االم كما يف 30 يونيو 2022 تقرير جمل�س االإدارة عن الن�شف االأول املنتهي يف  30 يونيو  2022م

املوحدةال�شركة االأماملوحدةال�شركة االأم
يونيو2021يونيو2022يونيو2021يونيو2022يونيو2022يونيو2021يونيو2022يونيو2021
األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف دوالراألف دوالراألف دوالراألف دوالر

 32.931 35.113  32.916 35.110 االإيرادات91.291 85.620 91.284 85.581 
 (21.656))24.652( (21.656))24.652(تكاليف الت�سغيل املبا�سرة)64.095((56.310))64.095((56.310)
 (3.615))4.201( (3.608))4.196(م�سروفات ت�سغيل اأخرى)10.923((9.401))10.908((9.384)

 (4.899))5.289( (4.897))5.284(م�سروفات اإدارية وعمومية)13.750((12.739))13.737((12.732)
 101 48  101 48 خ�سارة انخفا�س قيمة اأ�سول مالية123 264 123 264 
 54 720  54 720 اإيرادات اأخرى1.872 140 1.872 140 

 2.916  1.739  2.910  1.746 الربح من الت�شغيل 4.518  7.574  4.539  7.559 
 535  517  535  517 اإيرادات التمويل 1.344  1.391  1.344  1.391 
 (370) )324( (369) )323(تكاليف التمويل )843( (963) )840( (961)
 3.081  1.932  3.076  1.940 اأرباح الفرتة قبل ال�شرائب 5.019  8.002  5.043  7.989 
 (462) )514( (461) )514(�سريبة الدخل  )1.335( (1.202) )1.335( (1.200)
 2.619  1.418  2.615  1.426 اأرباح / )خ�شائر( الفرتة 3.684  6.800  3.708  6.789 

 -  -  -  - اإيرادات �ساملة اأخرى للفرتة بعد خ�سم ال�سريبة  -  -  -  - 
 2.619  1.418  2.615  1.426 اإجمايل االإيرادات ال�شاملة للفرتة بعد خ�شم ال�شرائب 3.684  6.800  3.708  6.789 

اأرباح من�شوبة اإىل:
 2.619  1.418  2.615  1.426 م�ساهمو ال�سركة االأم 3.684  6.800  3.708  6.789 

 -  -  -  - حقوق غري ُم�سيطرة    -  -  -  - 
اإجمايل االإيرادات ال�شاملة املن�شوبة اإىل:

 2.619  1.418  2.615  1.426 م�ساهمو ال�سركة االأم 3.684  6.800  3.708  6.789 
 -  -  -  - حقوق غري ُم�سيطرة    -  -  -  - 

 6.789  3.708  6.800  3.684  1.426  2.615  1.418  2.619 
 0.02  0.01  0.02  0.01 العائد االأ�شا�شي لل�شهم ) ريال عماين / دوالر اأمريكي(  0.02  0.04  0.02  0.04 

املوحدةال�شركة االأماملوحدةال�شركة االأم
يونيو2021يونيو2022يونيو2021يونيو2022يونيو2022يونيو2021يونيو2022يونيو2021
 األف ر.ع األف ر.ع األف ر.ع األف ر.عاألف دوالر األف دوالر األف دوالر األف دوالر 

االأ�شول
االأ�شول غري املتداولة

 54.181  58.980  54.091  58.901 املمتلكات واملعدات 153.349  140.865  153.141  140.637 
 10.344  8.863  10.312  8.836 اأ�سول حق االإ�ستخدام 23.043  26.894  22.973  26.814 

 106  92  106  92 اأ�سول غري ملمو�سة  239  276  239  276 
 -  -  210  210 ا�ستثمارات يف �سركة تابعة -  -  546  546 

 64.631  67.935  64.719  68.039 جمموع االأ�شول غري املتداولة 176.631  168.035  176.899  168.273 
االأ�شول املتداولة 

 2.464  2.920  2.464  2.920 املخزون 7.592  6.407  7.592  6.407 
 2.054  2.087  2.054  2.087 اأ�سول متداولة اأخرى 5.427  5.340  5.427  5.340 

 9.458  3.133  9.458  3.133  ذمم جتارية مدينة  8.147  24.590  8.147  24.590 
 1.072  2.554  1.072  2.554 اأ�سول مالية اأخرى بتكلفة االإطفاء 6.639  2.789  6.639  2.789 

 12.500  12.000  12.500  12.000 ودائع ق�سرية االأجل 31.200  32.500  31.200  32.500 
 31.105  23.006  31.105  23.006 نقدية و�سبه النقدية  59.814  80.873  59.814  80.873 

 58.653  45.700  58.653  45.700 جمموع االأ�شول املتداولة 118.819  152.499  118.819  152.499 
 123.284  113.635  123.372  113.739 جمموع االأ�شول 295.450  320.534  295.718  320.772 

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

 2.949  2.949  2.949  2.949 عالوة اإ�سدار االأ�سهم 7.666  7.666  7.666  7.666 
 5.994  6.025  5.994  5.994 احتياطي قانوين 15.665  15.584  15.584  15.584 

 43.971  45.587  43.771  45.427 اأرباح حمتجزة 118.531  114.329  118.114  113.800 
 70.898  72.545  70.698  72.354 جمموع حقوق امل�شاهمني  188.620  184.337  188.122  183.808 

االلتزامات
االلتزامات غري املتداولة

 9.761  8.470  9.727  8.440 التزامات االإيجار 22.022  25.378  21.944  25.291 
 3.623  3.834  3.623  3.834 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 9.970  9.417  9.970  9.417 

 4.616  3.830  4.620  3.834 �سرائب موؤجلة 9.957  12.002  9.966  12.013 
 18.000  16.134  17.970  16.108 جمموع االلتزامات غري املتداولة 41.949  46.797  41.880  46.721 

االلتزامات املتداولة
 1.814  1.904  1.814  1.904 التزامات االإيجار 4.950  4.716  4.950  4.716 

 14.921  18.625  15.241  18.947 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى 48.420  38.795  49.258  39.640 
 17.128  3.944  17.128  3.944 التزامات العقد  10.255  44.532  10.255  44.532 

 523  483  521  482 التزامات ال�شرائب احلالية 1.256  1.357  1.253  1.355 
 34.386  24.956  34.704  25.277 جمموع االلتزامات املتداولة 64.881  89.400  65.716  90.243 

 52.386  41.090  52.674  41.385 جمموع االلتزامات 106.830  136.197  107.596  136.964 
 123.284  113.635  123.372  113.739 جمموع حقوق امل�شاهمني وااللتزامات  295.450  320.534  295.718  320.772 

 �سايف االأ�سول لل�سهم الواحد (ريال  1.05  1.03  1.05  1.02 
عماين/دوالر اأمريكي) 

 0.40  0.39  0.40  0.39 

اأحجام حمطة احلاويات باالألف احلاويات القيا�شية


