
اأعزائي امل�ساهمني،
لل�شركة  املالية املوحدة غري املدققة  بالنتائج  اأتقدم  ان  الأدارة  اأع�شاء جمل�س  نيابة عن   ي�شرين 

للفرتة املنتهية يف 30 �شبتمرب 2020م .
فـي البداية ، اآمل اأن تكونوا اأنتم وعائالتكم يف اأمان. نحن نعي�س بالفعل اأوقاتا غري عادية للغاية 
اعمالها.  ا�شتمرار  �شمان  على  تعمل  ال�شركة  ان  ال  ال�شتقرار  عدم  ا�شتمرار  من  الرغم  وعلى 

و�شتبقى �شحة و�شالمة العاملني والزبائن واملجتمع هي الولوية الهم لل�شركة.
اداء ال�سركة:

عام  من  �شبتمرب   20 يف  املنتهية  الفرتة  خالل 
2020م ، قامت حمطة احلاويات )CT( مبناولة 

 2.995 بـ  مقارنة  قيا�شية-  حاوية  مليون   3.220

2019م  العام  مليون حاوية يف الفرتة املماثلة من 
، بزيادة قدرها 8٪. وميكن تف�شري هذا النمو من 
خالل الدعم القوي من احد زبائننا الرئي�شني على 

الرغم من الظروف ال�شعبة التي مير بها العامل.
حمطة  �شجلت  فقد  النتاجية  الناحية  ومن 

احلاويات حت�شنا مطردا من حيث النقالت املينائية يف ال�شاعة الواحدة PMPH خالل الفرتة 
من بداية ال�شنة لغاية نهاية �شبتمرب 2020م وهذا يعك�س جناح املوؤ�ش�شة يف الرتكيز على موا�شلة 

التح�شني.
خالل  العامة  الب�شائع  من  طن  مليون   10.837 مع   )GCT( العامة  الب�شائع  حمطة  تعاملت 
5٪ مقارنة بالن�شف الأول من  ا بن�شبة  2020م ، م�شجلة انخفا�شً 30 �شبتمرب  الفرتة املنتهية يف 
من  الثالث  الربع  خالل  العامة  الب�شائع  احجام  يف  النخفا�س  هذا  ا�شتمر  وقد  2019م.  عام 

احجام  انخفا�س  ب�شبب  2020م 

وذلك  اجلريي  واحلجر  اجلب�س 
الغالق  لجراءات  نتيجة 
2020م  من  الثاين  الربع  يف 
جائحة  ب�شبب  احلدود  واغالق 

 .19-COVID
الأداء املايل:

مت ت�شجيل �شايف ربح موّحد للفرتة املنتهية يف 20 �شبتمرب من عام 2020م مببلغ 12.750 مليون 
ريال عماين.  مليون   3.370 بلغت  باأرباح  ال�شابق  العام  املماثلة من  بالفرتة  مقارنة  ريال عماين 
مليون   22.978 املوحدة مببلغ  والإطفاء  وال�شتهالك  وال�شرائب  الفوائد  قبل  الأرباح  ت�شجيل  مت 
ريال عماين للفرتة املنتهية يف 20 �شبتمرب من عام 2020م ، مقابل 12.148 مليون ريال عماين 
خالل نف�س الفرتة من العام املا�شي. ويت�شمن ذلك مبلغ مطالبة تاأمني بقيمة 11.250 مليون ريال 
عماين. وبلغت �شايف النتائج املالية للفرتة املنتهية يف 20 �شبتمرب 2020 با�شتثناء ت�شوية التاأمني 

4.104 مليون ريال عماين.

�شركة  تو�شلت  باإع�شار ميكونو. وقد  تاأثر ميناء �شاللة -  2018م،  �شابقا ففي مايو  ا�شلفنا  كما 
اأمريكي  دولر  مليون   67.75 مقابل  التاأمني  �شركات  مع  ت�شوية  اإىل  املوانىء  خلدمات  �شاللة 

ال�شركة  ادارة  والتي اقرها جمل�س  لتعوي�س اخل�شائر والأ�شرار،  )26.050 مليون ريال عماين( 

اأمريكي  دولر  مليون   38.5 بقيمة  مقدمة  دفعة  دفع  مت   ، ال�شدد  هذا  ويف  2020م.  فرباير  يف 
)14.808 مليون ريال عماين( مت ا�شتالمها بالفعل يف 2018م ومت اعتبارها كاإيرادات يف البيانات 

املالية لعام 2018م. ومت ا�شتالم املبلغ املتبقي والبالغ 29.25 مليون دولر اأمريكي )11.250 مليون 
ريال عماين( بالكامل يف الأ�شهر ال�شتة الأوىل من عام 2020م.

ارتفعت اإيرادات حمطة احلاويات بن�شبة 3.6٪ مقارنة بالفرتة املماثلة من العام املا�شي ب�شبب 
النمو يف الأحجام. فيما انخف�شت ايرادات حمطة الب�شائع العامة بن�شبة 15.5٪ مقارنة بالفرتة 

نف�شها من العام املا�شي ويرجع ذلك اأ�شا�ًشا اإىل انخفا�س احجام حمطة الب�شائع العامة.
ارتفعت تكاليف الت�شغيل املبا�شر بن�شبة 3٪ مقارنة بالفرتة املماثلة من العام املا�شي ويرجع ذلك 
ب�شكل رئي�شي اإىل الزيادة يف تكاليف املوظفني املبا�شرة ور�شوم المتياز احلكومية و�شريبة دخل 
املوؤ�ش�شات ومبالغ التامني على امليناء. وقد مت التعوي�س جزئيا عن هذه الزيادة يف التكاليف من 

خالل التكاليف القل للوقود والتكاليف القل املرتبطة بالع�شار مكونو.
.000 ريال عماين

من 1/يناير/2019م

 اىل
30/�سبتمرب/2019م

من 1/يناير/2020م 

 اىل 
30�سبتمرب/2020م

التفا�صيل ال�صنة
2019م

االحجام
2٫995 3٫220 حمطة احلاويات )000 حاوية منطية( 4٫109

11٫467 10٫837
حمطة الب�صائع العامة )000 طن( 16٫728

48٫083 47٫293 االيرادات )000 ريال عماين( 64٫724

االرباح
3٫965 15٫000 الربح ال�صايف قبل ال�صريبة 6٫554

3٫370 12٫750 الربح ال�صايف بعد ال�صريبة 5٫673

الن�صب
%7 %27 هام�ش الربح ال�صايف )%( %8٫76

0٫02 0٫07 العائد على ال�صهم الواحد )ريال عماين( 0٫03

0٫330 0٫390 القيمة الدفرتية لل�صهم )ريال عماين( 0٫342

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

الرئي�شي لل�شركة. وقد مت توفري خمتلف انواع 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�س�ؤولية الجتماعية امل�ؤ�س�سية

لدى ميناء �شاللة قناعة را�شخة بربنامج امل�شوؤولية الجتماعية القائم على مبداأ ال�شتدامة وروح 
فقد  2020م  �شبتمرب   30 يف  املنتهية  الفرتة  وخالل  امليناء.  اعمال  من  رئي�شي  جزء  وهو  التطوع 
التزمت ال�شركة باملبادرات املحلية مع الرتكيز ب�شكل كبري على التعليم والتطوير املجتمعي والبيئة 

وال�شالمة وال�شحة.

النظرة امل�ستقبلية:
ب�شبب  التعايف  نحو  ب�شكل بطيء متجها  بداأ يخف  العاملي  الركود  ان  التقارير احلديثة اىل  ت�شري 
اعادة فتح العديد من القت�شادات العاملية. ومن املتوقع ان يظهر القت�شاد العاملي انكما�شا اكرث 
ان  ميكن  العاملي  القت�شاد  تعايف  فان  عموما  �شابقا.  متوقعا  كان  كما  ال�شنة  هذه  خالل  اعتدال 
يت�شارع خالل 2021م. ويف حني ان ناقالت احلاويات تتوقع حت�شن اجور ال�شحن وتعافيا يف احلد 
الدنى خالل 2020م من خالل زيادة قدراتها ال�شتيعابية ال ان املوانىء ت�شهد انخفا�شا اجماليا 

يف رحالت ال�شفن اليها مقارنة مع 2019م.
�شهد ميناء �شاللة انخفا�شا يف احجام احلاويات خالل ال�شهرين املا�شيني ب�شبب تاثري كوفيد-19 
على توفر اليد العاملة. وقد �شاعدت الجراءات املتخذة يف احلد من اثار اجلائحة ال�شلبية وعدم 
ا�شتمرارها على مدى ال�شنة باكملها. لذا فان من املتوقع ان ترتفع احجام احلاويات خالل الربع 

الرابع ح�شبما ت�شري املوؤ�شرات احلالية. 
واحلجر  اجلب�س  على  ا�شا�شا  تقوم  والتي  العامة،  الب�شائع  حمطة  واحجام  ايرادات  تاثرت  لقد 
اجلريي، بالغالق العام يف مناطق ال�شتهالك الرئي�شية مثل الهند وجنوب �شرق ا�شيا واليابان ما 
ادى اىل انخفا�س يف الحجام يف الربع الثالث لعام 2020م. لكن الحجام من املتوقع ان تتح�شن 
لكن  الطلب على اجلب�س  لعودة  نتيجة  رئي�شي  ب�شكل  الثالث  الربع  مع  الرابع مقارنة  الربع  خالل 
�شيبقى الطلب على احلجر اجلريي منخف�شا ب�شبب الو�شاع املرتبطة بجائحة كوفيد-19 يف �شوقه 

الرئي�شي وهي الهند.
ب�شكل عام �شيوا�شل ميناء �شاللة ا�شرتاتيجيته التجارية املتمثلة يف  تنويع قاعدة الزبائن وال�شلع 
من اجل حتقيق النمو وال�شتقرار يف امليناء ويف نف�س الوقت الرتكيز على زيادة تدفق اليرادات من 
حمطة �شحن احلاويات واملخازن وغريها من الق�شام الخرى وهو المر الذي من �شانه ان ي�شجع 

الزبائن على البقاء ومزاولة العمال مع امليناء.
اخلامتة:

نيابة عن جمل�س الدارة وامل�شاهمني يف ال�شركة فاإنني اأ�شجل هنا خال�س امتناين حل�شرة �شاحب 
اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق املعظم على نظرته ال�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.
كما ن�شكر زبائننا وم�شتثمرينا والدوائر احلكومية املختلفة على دعمهم امل�شتمر لل�شركة.

ول ي�شعني هنا ال ان اتوجه بالمتنان لالإ�شهامات املتميزة للعاملني يف امليناء الذين لزالوا يقومون 
باأداء العمل بتميز عال. 

بالنيابة عن جمل�س االدارة
ال�سيخ بريك م�سلم العمري
نائب رئي�س جمل�س االدارة

�سركة �ساللة خلدمات املوانىء
12 نوفمرب 2020م

تقرير جمل�س الإدارة للفرتة  املنتهية يف 30 �سبتمرب 2020م
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بيان الدخل الشامل الموحد المدققة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 
األم الشركة الموحدة األم الشركة الموحدة

2019 سبتمبر 2020 سبتمبر 2019 سبتمبر 2020 سبتمبر 2020 سبتمبر 2019 سبتمبر 2020 سبتمبر 2019 سبتمبر

ألف دوالر ألف دوالر  ألف دوالر ألف دوالر  ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع 
    

اإليرادات 122٫962 125٫016 122٫779 124٫804 47٫223  48٫002 47٫293  48٫083 

(76٫750) (80٫212) (76٫750) (80٫212) تكاليف التشغيل المباشرة (30٫851)  (29٫519) (30٫851)  (29٫519)

(12٫050) (16٫212) (12٫087) (16٫251) مصروفات تشغيل أخرى (6٫235)  (4٫635) (6٫250)  (4٫649)

(18٫739) (18٫320) (18٫754) (18٫330) مصروفات إدارية وعمومية (7٫046)  (7٫207) (7٫050)  (7٫213)

(314) (39) (314) (39) خسارة انخفاض قيمة أصول مالية (15)  (121) (15)  (121)

68 (647) 68 (647) ربح/)خسارة( بيع/خردة ممتلكات ومعدات (249)  26 (249)  26 

إيرادات أخرى 1٫245 70 1٫245 70 479  27 479  27 

الربح من التشغيل 8٫728  17٫249  8٫594  17٫089   3٫305  6٫573  3٫357  6٫634 

 (7٫055)  (49)  (7٫055)  (49) مصروفات متعلقة باإلعصار  (19)  (2٫713)  (19)  (2٫713)

تعويضات التأمين 29٫633    -  29٫633    -   11٫397  -    11٫397  -   

إيرادات الفوائد 2٫292  1٫685  2٫292  1٫685   881  648  881  648 

 (1٫570)  (1٫598)  (1٫570)  (1٫602) تكاليف التمويل  (615)  (604)  (616)  (604)

أرباح الفترة قبل الضرائب 39٫002  10٫309  38٫872  10٫149   14٫951  3٫903  15٫000  3٫965 

 (1٫522)  (5٫831)  (1٫547)  (5٫850) ضريبة الدخل   (2٫243)  (585)  (2٫250)  (595)

أرباح الفترة 33٫152  8٫762  33٫041  8٫627   12٫708  3٫318  12٫750  3٫370 

 8٫627  33٫041   8٫762   33٫152 
بعد  للفترة  الشاملة  اإليرادات  إجمالي 

خصم الضرائب  12٫708  3٫318  12٫750  3٫370 

  
أرباح منسوبة إلى:

  

مساهمي الشركة األم 33٫130  8٫760  33٫041  8٫627   12٫708  3٫318  12٫742  3٫368 

حقوق غير ُمسيطرة    22  2    -    -   -    -    8  1 

إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:     

مساهمي الشركة األم 33٫130  8٫760  33٫041  8٫627   12٫708  3٫318  12٫742  3٫368 

حقوق غير ُمسيطرة    22  2    -    -   -    -    8  1 

 8٫627  33٫041  8٫762  33٫152  12٫708  3٫318  12٫750  3٫370 

 0٫05  0٫18  0٫05  0٫18 
 / عماني  لاير   ( للسهم  األساسي  العائد 

دوالر أمريكي(   0٫07  0٫02  0٫07  0٫02 

بيان المركز المالي  الموحد المدققة  كما في 30 سبتمبر 2020
الشركة األم الموحدة الشركة األم الموحدة

 سبتمبر 

 2019
سبتمبر 
2020

 سبتمبر 

 2019
سبتمبر 
2020

سبتمبر 
2020

 سبتمبر 

 2019
سبتمبر 
2020

 سبتمبر 

 2019
ألف دوالر  ألف دوالر  ألف دوالر  ألف دوالر  ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع    ألف ر.ع  

األصول     

األصول غير المتداولة     

 156٫997   144٫866   157٫280   145٫121 الممتلكات والمعدات   55٫718   60٫383   55٫816   60٫492
  341   302   341   302 أصول غير ملموسة   116   131   116   131

  31٫248   29٫775   31٫248   29٫865 أصول حق اإلستخدام   11٫452   12٫018   11٫486   12٫018
  312   312     -     - استثمارات في شركة تابعة   120   120     -     -

 188٫898   175٫255   188٫869   175٫288   67٫406   72٫652   67٫418   72٫641
األصول المتداولة      

  5٫236   5٫868   5٫236   5٫868 المخزون   2٫257   2٫014   2٫257   2٫014
  8٫235   8٫667   8٫235   8٫667 ذمم تجارية مدينة   3٫333   3٫167   3٫333   3٫167
  2٫790   3٫049   2٫790   3٫049 1٫173   أصول مالية أخرى بتكلفة اإلطفاء    1٫073   1٫173   1٫073
  5٫004   5٫636   5٫004   5٫636 أصول متداولة أخرى   2٫166   1٫925   2٫166   1٫925

  39٫000   26٫000   39٫000   26٫000 ودائع قصيرة األجل   10٫000   15٫000   10٫000   15٫000
  40٫923   108٫973   41٫083   108٫973 نقدية وشبه النقدية    41٫913   15٫740   41٫913   15٫801
 101٫188   158٫193   101٫348   158٫193 مجموع األصول المتداولة   60٫842   38٫918   60٫842   38٫980

    

  900     -   900     - أصول غير متداولة متاحة للبيع  )0(   346  )0(   346
 102٫088   158٫193   102٫248   158٫193   60٫842   39٫264   60٫842   39٫326
 290٫986   333٫448   291٫117   333٫481 مجموع األصول   128٫248   111٫917  128٫260   111٫967

حقوق المساهمين      

  46٫758   46٫758   46٫758   46٫758 رأس المال    17٫984   17٫984   17٫984   17٫984
  7٫666   7٫666   7٫666   7٫666 عالوة إصدار األسهم   2٫949   2٫949   2٫949   2٫949

  15٫584   15٫584   15٫584   15٫584 احتياطي قانوني   5٫994   5٫994   5٫994   5٫994
  83٫651   113٫287   84٫134   113٫895 أرباح محتجزة   43٫571   32٫171   43٫804   32٫359
 153٫659   183٫295   154٫142   183٫904 ح��ق��وق ال��م��س��اه��م��ي��ن المنسوبة 

لمساهمي الشركة األم    70٫498   59٫098   70٫731   59٫285
    -     -   166   203 حقوق غير مُسيطرة        -     -   78   64

 153٫659   183٫295   154٫308   184٫107 مجموع حقوق المساهمين    70٫498   59٫098   70٫809   59٫349

االلتزامات     

االلتزامات غير المتداولة     

  14٫903   14٫190   14٫903   14٫190 ضرائب مؤجلة   5٫458   5٫732   5٫458   5٫732
  8٫490   9٫717   8٫490   9٫717 مكافأة نهاية خدمة الموظفين   3٫738   3٫265   3٫738   3٫265

  34٫008   29٫506   34٫008   29٫600 التزامات اإليجار   11٫348   13٫080   11٫384   13٫080
  57٫401   53٫413   57٫401   53٫507   20٫544   22٫077   20٫580   22٫077

االلتزامات المتداولة     

  75٫490   87٫589   74٫972   86٫716 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى   33٫687   29٫034   33٫353   28٫835
  4٫436   4٫435   4٫436   4٫435 التزامات العقد    1٫705   1٫706   1٫705   1٫706

    -   4٫716     -   4٫716 التزامات اإليجار   1٫814     -   1٫814     -

  79٫926   96٫740   79٫408   95٫867   37٫206   30٫740   36٫872   30٫541
 

 137٫327   150٫153   136٫809   149٫374 مجموع االلتزامات   57٫750   52٫818   57٫451   52٫618
 

 290٫986   333٫448   291٫117   333٫481 مجموع حقوق المساهمين 
وااللتزامات    128٫248   111٫917  

 128٫260   111٫967

  0٫86   1٫02   0٫86   1٫02 الواحد )لاير  للسهم   صافي األصول 
عماني/دوالر أمريكي(    0٫39   0٫33   0٫39   0٫33


