
اأعزائي امل�ساهمني،
 ي�ضرين نيابة عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأن اأتقدم بالنتائج املالية املوحدة غري املدققة 

لل�ضركة للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2022م )الربع الول 2022م( .

اأداء ال�سركة:
األف   1.093 )CT( مبناولة  احلاويات  قامت حمطة  2022م،  الأول من  الربع  خالل 

  1.096 بـ  مقارنة   -  )TEU’s( قيا�ضية  حاوية 

األف حاوية يف الفرتة املماثلة من العام املا�ضي. 

بجميع  الحتفاظ  من  ال�ضركة  متكنت  وقد 

التجاري  �ضريكنا  وحافظ  الرئي�ضني  العمالء 

الرئي�س وهي �ضركة مري�ضك للخطوط املالحية 

Maersk Line على اأحجام مت�ضقة.

العامة  الب�ضائع  األف طن من   4.363 العامة )GCT( مع  الب�ضائع  تعاملت حمطة 

الفرتة من  نف�س  األف طن خالل   4.339 2022م، مقارنة مع  الول من  الربع  خالل 

الربع  العامة الذي حدث يف  الب�ضائع  النمو الإيجابي حلجم  ا�ضتمر  املا�ضية.  ال�ضنة 

الأخري من 2021م يف الربع الأول من 2022م. وكانت ال�ضلع الرئي�ضة التي مت التعامل 

بها هي احلجر اجلريي واجلب�س 

يتم  والتي  والأ�ضمنت،  وامليثانول 

ت�ضديرها من �ضاللة اإىل الأ�ضواق 

يف  ال�ضلع  هذه  وت�ضتمر  املجاورة، 

دفع اأعمال ال�ضحن العامة.

الأداء املايل:
عماين  ريال  اآلف   908 مببلغ  2022م  من  الأول  للربع  موّحد  ربح  �ضايف  ت�ضجيل  مت 

مقارنة بالفرتة املماثلة من العام ال�ضابق باأرباح بلغت 1.631 مليون ريال عماين. ومت 

ت�ضجيل الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب وال�ضتهالك والإطفاء املوحدة مببلغ 3.155 

مليون ريال عماين خالل الربع الول من 2022م، مقابل 4.481 مليون ريال عماين 

خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي. لقد تاأثر هام�س الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب 

عماين  ريال  األف   480 الوقود  تكلفة  ارتفاع  ب�ضبب  املوحدة  والإطفاء  وال�ضتهالك 

نتيجة الرتفاع العاملي يف اأ�ضعار الوقود، وارتفاع التكلفة املبا�ضرة للموظفني مبقدار 

652 األف ريال عماين نتيجة الزيادات ال�ضنوية للموظفني وتعيني اأعداد اإ�ضافية من 

القطر رخيوت مببلغ  قارب  واإ�ضالح  الزرقاء(  الياقات  )العاملني يف وظائف  العمال 

190 األف ريال عماين واإ�ضالحات بحرية اأخرى بقيمة 65 األف ريال عماين واإ�ضتئجار 

معدات حمطة الب�ضائع العامة GCT بقيمة 95 األف ريال عماين.

العام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنة  طفيف  ب�ضكل  احلاويات  حمطة  اإيرادات  ارتفعت 

حمطة  اإيرادات  وارتفعت  اخلردة.  ومبيعات  التعريفة  بزيادة  مدفوعة  املا�ضي، 

املا�ضية  ال�ضنة  من  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   ٪13.5 بن�ضبة   GCT العامة  الب�ضائع 

ب�ضبب التح�ضينات امل�ضتمرة يف الب�ضائع العامة. ومت ت�ضمني اإيرادات الب�ضائع العامة 

احلاويات،  ملحطة  املالية  البيانات  يف   31 الر�ضيف  يف  مناولتها  متت  التي  لالأحجام 

اأحد ت�ضهيالت حمطة  اإىل  املا�ضية، ب�ضبب حتويل الر�ضيف  ال�ضنة  كما هو احلال يف 

احلاويات.

من 1/

يناير/2021م اىل 

31/مار�س/2021م

من 1/يناير/2022م 

اىل

 31/مار�س/2022م

التفا�ضيل

ال�ضنة

2021م

الحجام

1.095 1.093 حمطة احلاويات )000 حاوية منطية( 4.514

4.339 4.363 حمطة الب�ضائع العامة )000 طن( 16.895

16.447 17.258 الإيرادات )000 ريال عماين( 66.704

الرباح

1.918 1.162 الربح ال�ضايف قبل ال�ضريبة 5.424

1.631 908 الربح ال�ضايف بعد ال�ضريبة 4.638

الن�ضب

9.92 5.26 هام�س الربح ال�ضايف )٪( 6.95

0.01 0.01 العائد على ال�ضهم الواحد )ريال عماين( 0.03

0.39 0.40 القيمة الدفرتية لل�ضهم )ريال عماين( 0.40

تطوير املوظفني
يويل ميناء �ضاللة اهتماما بتطوير املوظفني وزيادة اإنتاجيتهم كون الرثوة الب�ضرية 

هي العماد الرئي�س لل�ضركة. وقد مت توفري خمتلف اأنواع التدريب للموظفني على 

ال�ضالمة والتقنية والإدارة.

امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة
مبداأ  على  القائم  الجتماعية  امل�ضوؤولية  بربنامج  را�ضخة  قناعة  ميناء �ضاللة  لدى 

امل�ضاعدة اىل  اإن تقدمي  امليناء.  اأعمال  التطوع وهو جزء رئي�س من  ال�ضتدامة وروح 

حمافظة ظفار واإفادة �ضرائح اأكرب من املجتمع التي حتتاج اإىل دعم هو املحور الرئي�س 

الذي يقوم عليه برنامج امل�ضوؤولية الجتماعية لل�ضركة.

النظرة امل�ستقبلية:
ي�ضهد الطلب على احلاويات ومعدلت ال�ضحن انخفا�ضا وفًقا لتقرير تنبوؤات موؤ�ضر 

اإن  2022م.  اأبريل   7 بتاريخ   Drewry دروري  ال�ضادر عن موؤ�ض�ضة  العاملي  احلاويات 

ارتفاع اأ�ضعار التزود بالوقود والتي اأدت بدورها اإىل ارتفاع الر�ضوم الإ�ضافية للوقود 

اأ�ضال. وي�ضتمر الزدحام يف بع�س املوانئ  اإىل زيادة تكاليف ال�ضحن والنقل املرتفعة 

 blank زيارة ميناء/موانىء معينة  اأو عدم  الرحالت  اإلغاء  اإىل  يوؤدي  الرئي�ضة مما 

موثوقية  حت�ضنت  بينما  وا�ضحاً،  ال�ضتيعابية  ال�ضعة  نق�س  يزال  ول   .sailings
 Seaموؤ�ض�ضة لتقارير   وفًقا   ٪34.4 اإىل  هام�ضي  ب�ضكل  للبحار  الزمني  اجلدول 

تداعيات  ال�ضني  يف   19-COVID لـفريو�س  تف�سٍّ  اأحدث  وميثل   .Intelligence

جديدة على اأ�ضواق ال�ضحن يف امل�ضتقبل القريب.

الربع الأول  الواردات باحلاويات يف  اأما بالن�ضبة لل�ضوق املحلي، ففي حني انخف�ضت 

من 2020م متاأثرة بارتفاع اأ�ضعار ال�ضحن ف�ضاًل عن قيود امل�ضاحة، فقد اأظهرت اأحجام 

)الناقالت  الإقليمي   NVOCC قبل  من  مدعوًما  عام  بعد  عاما  منًوا  ال�ضادرات 

امل�ضرتكة العاملة بدون �ضفن تابعة لها(. ومن املتوقع اأن ي�ضتمر هذا الجتاه يف الربع 

الثاين من 2020م.

اأما يف قطاع املواد ال�ضائبة اجلافة، فقد اأثر الغزو الرو�ضي لأوكرانيا �ضلبا على اأ�ضعار 

ال�ضلع الأ�ضا�ضية العاملية. وقد اأثر ذلك اأي�ضا ب�ضكل مبا�ضر على امل�ضتوردين املحليني يف 

�ضلطنة عمان الذين يبحثون عن م�ضادر  اإمداد بديلة لتلبية متطلبات الأمن الغذائي. 

Capesize  )اأكرب  اأ�ضعار تاأجري ال�ضفن يف الرتفاع بالن�ضبة ل�ضفن  كما ا�ضتمرت 

فئة من ال�ضفن التي ميكن اأن حتمل اأي نوع من الب�ضائع ال�ضائبة(. ومن املتوقع اأن 

الهائلة  التقلبات  تقليل  اإىل   19-COVID بـفريو�س  املتعلقة  القيود  تخفيف  يوؤدي 

يف اأ�ضعار ال�ضحن التي �ضهدتها  �ضنة 2021م حيث تبداأ ديناميكية العر�س والطلب يف 

الظهور ب�ضكل اأكرث توازناً وفقا لإح�ضاءات  موؤ�ض�ضة SPG Global لل�ضلع.

اجلب�س  ت�ضدير  ظل  فقد  املحلية،  اجلافة  ال�ضائبة  الب�ضائع  ل�ضوق  بالن�ضبة  اأما 

الطلب من  بزيادة  ب�ضكل خا�س  2020م مدفوعاً  الأول من  الربع  يف  قوياً  والأ�ضمنت 

الهند والأ�ضواق الآ�ضيوية الأخرى. ومن املتوقع ا�ضتمرار الطلب القوي بالنظر اإىل 

معدلت النمو املرتفعة املتوقعة لالقت�ضادات النامية يف اآ�ضيا.

اخلامتة:
امتناين  خال�س  هنا  اأ�ضجل  فاإنني  ال�ضركة  يف  وامل�ضاهمني  الإدارة  جمل�س  عن  نيابة 

حل�ضرة �ضاحب اجلاللة ال�ضلطان هيثم بن طارق املعظم على نظرته ال�ضرتاتيجية 

من  يكن  مل  بدونها  والتي  والالحمدود  امل�ضتمر  ودعمه  احلكيمة  وقيادته  الثاقبة 

املمكن للميناء اأن يحقق املكانة التي و�ضل اإليها يف م�ضايف املوانىء العاملية املتقدمة.

واإنني اأ�ضجل هنا عميق تقديري وامتناين لزبائننا وامل�ضتثمرين وال�ضركاء يف حمور 

�ضاللة ووزارة النقل والت�ضالت وتقنية املعلومات واأع�ضاء احلكومة املوقرة واأفراد 

اجلهات احلكومية التي نعمل معها.

ول ي�ضعني هنا اإل اأن اأتوجه بالمتنان لالإ�ضهامات املتميزة للعاملني يف امليناء الذين 

لزالوا يقومون باأداء العمل بتميز عاٍل.

بالنيابة عن جمل�س الدارة

__________________

بريك م�ضلم العمري

رئي�س جمل�س الإدارة

�ضركة �ضاللة خلدمات املوانىء  �س.م.ع.ع

28 ابريل  2022م

تقرير جمل�س الإدارة عن الفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2022م
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قائمة الدخل الشامل المجمعة وللشركة األم )غير المدققة( للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م قائمة المركز المالي المجمعة وللشركة األم )غير المدققة( كما في 31 مارس 2022م

أحجام محطة الحاويات باأللف حاويات قياسية

�ضائبة جافة�ضائبة �ضائلةمعباأة وغريها

املوحدةال�سركة الأماملوحدةال�سركة الأم
 مار�س2021 مار�س2022 مار�س2021 مار�س2022مار�س2022 مار�س2021 مار�س2022 مار�س2021 

 �ألف ر.ع  األف ر.ع �ألف ر.ع  األف ر.عاألف دولر  �ألف دوالر األف دولر  �ألف دوالر 

  الأ�سول  

  الأ�سول غري املتداولة  

       

139.220 

 53.639 58.629 53.546 58.546�ملمتلكات و�ملعد�ت 152.432 139.460 152.221

27.803 23.963 27.883 

         

24.033 
 10.725 9.244 10.693 9.217�أ�سول حق �الإ�ستخد�م

284 249 284 

             

249 
 109 95 109 95 �أ�سول غري ملمو�سة 

   -                  -                210 210 ��ستثمار�ت يف �سركة تابعة   -                  - 546 546

167.853 176.979 167.627 176.714 68.068 64.558 67.968 64.473 

  الأ�سول املتداولة   

 2.583 2.791�ملخزون 7.257 6.715 7.257 6.715

          

2.791 
2.583 

 1.058 1.146�أ�سول متد�ولة �أخرى 2.981 2.752 2.981 2.752

          

1.146 
1.058 

 10.288 11.567 10.288 11.567 ذمم جتارية مدينة  30.074 26.750 30.074 26.750

 989 3.456 989 3.456�أ�سول مالية �أخرى بتكلفة �الإطفاء 8.986 2.572 8.986 2.572

 5.000 12.500 5.000 12.500ود�ئع ق�سرية �الأجل 32.500 13.000 32.500 13.000

 38.175 26.596 38.175 26.596نقدية و�سبه �لنقدية  69.150 99.254 69.150 99.254

 58.093 58.056 58.093 58.056جمموع الأ�سول املتداولة 150.948 151.043 150.948 151.043

�أ�سول غري متد�ولة متاحة للبيع   -   -   -   -

                   

-   
               -                  -                  -   

151.043 150.948 151.043 150.948 58.056 58.093 58.056 58.093 

 122.566 126.024 122.651 126.124جمموع الأ�سول 327.662 318.670 327.927 318.896

  حقوق امل�ساهمني   

 17.984 17.984 17.984 17.984ر�أ�س �ملال  46.758 46.758 46.758 46.758

 2.949 2.949 2.949 2.949عالوة �إ�سد�ر �الأ�سهم 7.666 7.666 7.666 7.666

 5.994 6.025 5.994 5.994�حتياطي قانوين 15.665 15.584 15.584 15.584

 42.983 45.077 42.782 44.911�أرباح حمتجزة 117.214 111.754 116.780 111.236

 69.910 72.036 69.709 71.838حقوق امل�ساهمني املن�سوبة مل�ساهمي ال�سركة الأم  187.303 181.762 186.788 181.244

حقوق غري ُم�سيطرة      -                  -                  -                  -               

                   

-   
               -                  -                  -   

 69.910 72.036 69.709 71.838جمموع حقوق امل�ساهمني  187.303 181.762 186.788 181.244

  اللتزامات  

  اللتزامات غري املتداولة  

 10.058 8.793 10.023 8.762�لتز�مات �الإيجار 22.863 26.150 22.782 26.061

 3.650 3.847 3.650 3.847مكافاأة نهاية خدمة �ملوظفني 10.001 9.488 10.001 9.488

 4.616 3.842 4.620 3.846�سر�ئب موؤجلة 9.989 12.002 9.998 12.013

47.562 42.781 47.640 42.853 16.455 18.293 16.482 18.324 

  اللتزامات املتداولة  

 1.814 1.904 1.814 1.904�لتز�مات �الإيجار 4.950 4.716 4.950 4.716

 16.093 21.539 16.414 21.864ذمم جتارية د�ئنة وذمم د�ئنة �أخرى 55.990 41.848 56.845 42.682

 12.710 13.834 12.710 13.834�لتز�مات �لعقد  35.968 33.045 35.968 33.045

 3.715 230 3.711 229 �لتز�مات �ل�سر�ئب �حلالية 598 9.659 595 9.647

90.090 98.358 89.268 97.506 37.831 34.649 37.507 34.332 

 52.656 53.989 52.942 54.286جمموع اللتزامات 140.359 136.908 141.139 137.652

 122.566 126.024 122.651 126.124جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات  327.662 318.670 327.927 318.896

 0.39 0.40 0.39 0.40 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد )ريال عماين/دولر اأمريكي(  1.04 1.01 1.04 1.01
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املوحدةال�سركة الأماملوحدةال�سركة الأم
مار�س2021مار�س2022مار�س2021مار�س2022مار�س2022مار�س2021مار�س2022مار�س2021

�ألف ر.ع األف ر.ع�ألف ر.ع األف ر.عاألف دولر �ألف دوالراألف دولر �ألف دوالر

    

 16.447          17.258 16.436 17.254�الإير�د�ت 44.870 42.763 44.861 42.734

(10.382))11.919)(10.382))11.919)تكاليف �لت�سغيل �ملبا�سرة)30.988)(26.992))30.988)(26.992)

(1.881))2.058)(1.877))2.055)م�سروفات ت�سغيل �أخرى)5.350)(4.889))5.342)(4.880)

(2.415))2.817)(2.412))2.816)م�سروفات �إد�رية وعمومية)7.323)(6.275))7.319)(6.266)

 29     )44) 29)44)خسارة انخفاض قيمة أصول مالية)113) 77)113) 77

 26      644 26 644�إير�د�ت �أخرى 1.674 68 1.674 68

 1.826 1.064 1.821 1.065الربح من التشغيل 2.770  4.752  2.773  4.741 

 274    259 274 259�إير�د�ت �لتمويل 674  712  674  712 

(181)  )162)(182))161)تكاليف �لتمويل)420) (471) )419) (470) 

 1.918 1.162 1.913 1.163أرباح الفترة قبل الضرائب 3.024  4.993  3.028  4.983 

(288)  )253)  (287)  )252)     �سريبة �لدخل )657) (748) )654) (746) 

 1.631 908    1.626 910      أرباح / )خسائر( الفترة 2.367  4.245  2.374  4.237 

 -    -     -     -   

�إير�د�ت �ساملة �أخرى للفرتة بعد خ�سم 

�ل�سريبة 

        -        -        -        -   

4.237 2.374  4.245  2.367 

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة بعد 

خصم الضرائب
      910 1.626    908 1.631 

  أرباح منسوبة إلى:  

 1.631 908    1.626 910      م�ساهمي �ل�سركة �الأم 2.367 4.245 2.374 4.237

   -        -        -        -        حقوق غري ُم�سيطرة      -        -        -        -     

  إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:  

 1.631 908    1.626 910      م�ساهمي �ل�سركة �الأم 2.367 4.245 2.374 4.237

   -        -        -        -        حقوق غري ُم�سيطرة      -        -        -        -     

4.237 2.374 4.245 2.367       910 1.626    908 1.631 

 0.02 0.01   0.02   0.01 

العائد األساسي للسهم ) لاير عماني / 

دوالر أمريكي( 
     0.01   0.01   0.01   0.01 


