
الشركة األم الموحدة الشركة األم الموحدة
مارس2019  مارس2020  مارس2019  مارس2020  مارس 2020 مارس 2019 مارس2020  مارس2019 

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

 43,617  44,367  43,688  44,428 اإليرادات  17,062  16,776  17,085  16,803

(24,234) (27,255) (24,234) (27,255) تكاليف التشغيل المباشرة (10,483) (9,321) (10,483) (9,321)

(5,681) (8,351) (5,692) (8,364) مصروفات تشغيل أخرى (3,212) (2,185) (3,217) (2,189)

(5,953) (6,617) (5,956) (6,620) مصروفات إدارية وعمومية (2,543) (2,289) (2,544) (2,290)

    -  (218)     -  (218) خسارة انخفاض قيمة أصول مالية  (84)     -  (84)     -

  94   28   94   28 إيرادات أخرى   11   36   11   36

  7,842   1,955   7,899   1,999 الربح من التشغيل   751   3,017   768   3,039

 (3,032)  (49)  (3,032)  (49) مصروفات متعلقة باإلعصار  (19)  (1,166)  (19)  (1,166)

    -   29,250     -   29,250 تعويضات التأمين   11,250     -   11,250     -

  551   616   551   616 إيرادات الفوائد   237   212   237   212

 (450)  (513)  (450)  (514) تكاليف التمويل  (197)  (173)  (198)  (173)

  4,913   31,259   4,969   31,302 أرباح الفترة قبل الضرائب   12,021   1,890   12,038   1,912

 (738)  (4,690)  (746)  (4,696) ضريبة الدخل   (1,804)  (284)  (1,806)  (287)

  4,176   26,569   4,225   26,606 أرباح الفترة   10,218   1,606   10,232   1,625

    

    -     -     -     -
بعد خصم  للفترة  أخرى  شاملة  إيرادات 

الضريبة      -     -     -     -

  4,176   26,569   4,225   26,606 بعد  للفترة  الشاملة  اإليرادات  إجمالي 
خصم الضرائب

  10,218   1,606   10,232   1,625

أرباح منسوبة إلى:     

  4,177   26,569   4,225   26,605 مساهمي الشركة األم   10,218   1,606   10,232   1,625

    -     -     -   1 حقوق غير ُمسيطرة      0     -   0   0

  
المنسوبة  الشاملة  اإليرادات  إجمالي 

إلى:   

  4,176   26,569   4,225   26,605 مساهمي الشركة األم   10,218   1,606   10,232   1,625

    -     -     -   1 حقوق غير ُمسيطرة      0     -   0   0

  4,176   26,569   4,225   26,606   10,218   1,606   10,232   1,625

  0.02   0.15   0.02   0.15 العائد األساسي للسهم ( ريال عماني / 
دوالر أمريكي) 

  0.06   0.01   0.06   0.01

الشركة األم الموحدة الشركة األم الموحدة
مارس2019  مارس2020  مارس2019  مارس2020  مارس 2020 مارس 2019 مارس2020  مارس2019 

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

األصول غير المتداولة  

  163,559   153,163   163,859   153,432 الممتلكات والمعدات   58,909   62,907   59,012   63,023
  359   320   359   320 أصول غير ملموسة   123   138   123   138

  33,087   31,744   33,087   31,850 استثمارات متاحة للبيع   12,209   12,726   12,250   12,726
  312   312     -     - استثمارات في شركة تابعة   120   120     -     -

  197,317   185,539   197,305   185,602   71,361   75,891   71,385   75,887
األصول المتداولة      

  5,222   4,777   5,222   4,777 المخزون   1,837   2,008   1,837   2,008
  29,094   26,305   29,094   26,305 ذمم تجارية مدينة   10,117   11,190   10,117   11,190
  5,630   28,470   6,107   29,298 10,951   أصول مالية أخرى بتكلفة اإلطفاء    2,165   11,269   2,349
  4,563   2,223   4,563   2,223 أصول متداولة أخرى   855   1,755   855   1,755

  33,800   39,000   33,800   39,000 ودائع قصيرة األجل   15,000   13,000   15,000   13,000
  21,538   31,283   21,697   31,283 نقدية وشبه النقدية    12,032   8,284   12,032   8,345
  99,847   132,058   100,483   132,886 مجموع األصول المتداولة   50,793   38,402   51,110   38,647

    -     -     -     -     -     -     -     -

  1,321   900   1,321   900 أصول غير متداولة متاحة للبيع   346   508   346   508
  101,168   132,958   101,804   133,786   51,139   38,910   51,456   39,155
  298,485   318,497   299,110   319,388 مجموع األصول   122,500   114,801   122,841   115,042

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

  15,586   15,584   15,584   15,584 احتياطي قانوني   5,994   5,994   5,994   5,994
  79,196   106,847   79,603   107,344 أرباح محتجزة   41,095   30,461   41,286   30,618

  149,206   176,855   149,611   177,352 لمساهمي  المنسوبة  المساهمين  حقوق 
الشركة األم 

  68,022   57,388   68,213   57,545

    -     -   166   203 حقوق غير ُمسيطرة        -     -   78   64
  149,206   176,855   149,777   177,555 مجموع حقوق المساهمين    68,022   57,388   68,291   57,609

االلتزامات     

االلتزامات غير المتداولة     

  15,114   14,188   15,114   14,188 ضرائب مؤجلة   5,457   5,813   5,457   5,813
  8,239   9,207   8,239   9,207 مكافأة نهاية خدمة الموظفين   3,541   3,169   3,541   3,169

  34,008   29,506   34,008   29,604 التزامات اإليجار   11,348   13,080   11,386   13,080
  57,361   52,901   57,361   52,999   20,346   22,062   20,384   22,062

االلتزامات المتداولة     

  69,134   51,465   69,188   51,558 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى   19,794   26,588   19,829   26,608
  22,783   32,560   22,783   32,560 التزامات العقد    12,523   8,763   12,523   8,763

    -   4,716     -   4,716 التزامات اإليجار   1,814     -   1,814     -

  91,918   88,741   91,972   88,834   34,131   35,351   34,166   35,371
  149,279   141,642   149,333   141,833 مجموع االلتزامات   54,478   57,413   54,550   57,433
  298,485   318,497   299,110   319,388 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات    122,500   114,801   122,841   115,042

  0.83   0.89   0.83   0.99  صافي األصول للسهم الواحد (ريال عماني/
دوالر أمريكي) 

  0.34   0.32   0.38   0.32

اعزائي امل�ساهمون:

نيابة عن جمل�س االدارة ي�شرين ان اقدم لكم النتائج املالية املجتمعة غري املدققة ل�شركتكم 
للربع االول املنتهي يف 31 مار�س 2020م.

لقد حتول فريو�س كورونا )كوفيد-19( اىل جائحة عاملية واننا جميعا نواجه حالة من 
تعليق  �شمنها  ومن  الفريو�س  احتواء  اجراءات  ان   ، التغيري  مت�شارعة  بيئة  يف  الغمو�س 
رحالت الطريان الداخلية واخلارجية والغاء االن�شطة وايقاف او تعليق اخلدمات العامة 
واتخاذ تدابري العمل عن بعد جميعها لها وقع حم�شو�س على م�شتوى العامل باكمله. وقد 
اعلنت وزارة النقل ان القطاع البحري يف ال�شلطنة هو جزء من البنية التحتية احليوية 
ولذلك فان العاملني لدينا معفون من القيود املفرو�شة على احلركة والتي مت فر�شها 
او�شيتم فر�شها الحقا ، تتمثل اولويتنا يف حماية �شحة و�شالمة العاملني لدينا والعمالء 
ابقاء  على  وتعمل  اخل�شو�س  هذا  يف  املنا�شبة  االجراءات  تتخذ  االدارة  ان  كما  واملجتمع 

عجلة االعمال م�شتمرة. 
اداء ال�سركة: 

خالل الربع االول من 2020م قامت حمطة احلاويات مبناولة 1،167،000 حاوية منطية 
املا�شية وهو ماي�شكل  ال�شنة  مقارنة مع 912،000 حاوية منطية خالل نف�س الفرتة من 
من  االول  الربع  مع  مقارنة  احلاويات  احجام  يف  يف  القوي  النمو  ان   .%28 بن�شبة  زيادة 
2019م ميكن تف�شريه من خالل حقيقة ان عمليات حمطة احلاويات يف تلك الفرتة مل 

تكن قد تعافت بعد من تاأثري االنواء املناخية خالل الربع االول من 2019م وقد احتفظت 
الرئي�شيني  زبائنها  بجميع  ال�شركة 
ح�شة  ان  كما   ، مري�شك  وخطوط 
الرئي�شي قد  ل�شريكنا  التابعة  االعمال 
نف�س  مع  مقارنة   %31 بن�شبة  ازدادت 

الفرتة من ال�شنة املا�شية.
اما بالن�شبة اىل حمطة الب�شائع العامة فقد قامت مبناولة 4،350،000 طن من الب�شائع 
2019م  االول من  الربع  4،324،000 يف  2020م مقارنة مع  االول من  الربع  العامة خالل 
وامليثانول  واجلب�س  اجلريي  احلجر  يف  معها  التعامل  مت  التي  الرئي�شية  ال�شلع  ومتثلت 

ت�شديرها  يتم  والتي  واال�شمنت 
املجاورة  اال�شواق  اىل  �شاللة  من 
والزالت هذه الب�شائع هي املحرك 

الرئي�شي العمال املحطة.
املراجعة املالية:

جمتمعة  ال�شافية  االرباح  �شجلت 
1.625مليون  بـ  مقارنة  عماين  ريال  مليون  مبلغ10.232  2020م  من  االول  الربع  خالل 
ريال عماين خالل نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية ، حيث �شجلت املدخوالت قبل خ�شم 
ال�شرائب والفوائد واال�شتهالك مبلغ 14.655 مليون ريال عماين للربع االول من 2020م 
4.282 مليون ريال عماين خالل نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية وي�شمل ذلك  مقارنة بـ 
املبلغ املتح�شل من مطالبات التاأمني وقدره 11.25 مليون ريال عماين. ان الناجت اال�شا�شي 

ال�شايف للربع االول من 2020م با�شتثناء ت�شوية التامني كان 1.887 مليون ريال عماين . 
ت�شبب  املناخية )مكونو( والذي  االنواء  تاأثريات  2018م عانى ميناء �شاللة من  يف مايو 
با�شرار يف املمتلكات وزيادة تكاليف العمل وتوقف االعمال وقد تو�شل امليناء اىل ت�شوية 
التاأمني عن تعوي�شات اال�شرار قيمتها 67،75 مليون دوالر امريكي )26.05  مع �شركات 
اولية قيمتها 38،5 مليون دوالر  ا�شتالم دفعة  ريال عماين( ويف هذا اخل�شو�س فقد مت 

امريكي )14.80 مليون ريال عماين( ومت ادراجها يف بيانات العام 2018م وبعد طرح هذه 
الدفعة فقد مت ادخال متبقي املبلغ وقدره 29.25 مليون دوالر امريكي )11.25 مليون ريال 

عماين( يف بيانات الربع االول من 2020م . 
9% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية  ارتفعت ايرادات حمطة احلاويات بن�شبة 
 %16 بن�شبة  انخف�شت  فقد  العامة  الب�شائع  حمطة  ايرادات  اما   ، االحجام  منو  ب�شبب 
مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية ويعود ذلك ا�شا�شا اىل االنخفا�س يف االيرادات 
العدد  اىل  البحرية  االيرادات  يف  االنخفا�س  هذا  نعزو  ان  وميكن   %32 وقدره  البحرية 
والع�شكرية  ال�شياحية  ال�شفن  مثل  امليناء  تزور  التي  احلاويات  غري  �شفن  من  املنخف�س 
من  االيرادات  ادراج  مت  وقد  الر�شو  بعد  ال�شفن  مكوث  فرتة  ق�شر  اىل  ا�شافة  وغريها 
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 .

ارتفعت التكاليف العامة واالدارية بن�شبة 13% مقارنة مع نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية 
التكاليف  ازدادت  كما   ، واالت�شاالت  النظم  تكاليف  يف  الزيادة  اىل  ا�شا�شا  يعود  وهذا 
ذلك  ويعود  املا�شية  ال�شنة  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة   %50 بن�شبة  االخرى  الت�شغيلية 
باال�شا�س اىل الزيادة يف ايجار االر�س واالتاوة وال�شريبة على املبالغ التي مت ا�شتالمها 

من مطالبات التاأمني .
000 ريال عماين

من
 1 يناير 2019م

 اىل
 31 مار�س2019م

من
 1 يناير 2020م

 اىل 
31مار�س2020م

التو�شيف ال�شنة
2019م

912

4،324
1،167
4،350

االحجام
حمطة احلاويات )000 حاوية منطية(

حمطة الب�شائع العامة )000 طن(
4،109

16،278
16،803 28،335 االيرادات )000 ريال عماين( 64،616

1،912
1،625

12،038
10،232

االرباح 
الربح ال�شايف قبل ال�شريبة
الربح ال�شايف بعد ال�شريبة

6،477
5،604

%9.72
0.01

0.320

%530
0.06

0.380

الن�شب
هام�س الربح ال�شايف )%(

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

%8.68
0.03

0.34

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

واالدارة .
امل�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركة:

مبداأ  على  القائم  االجتماعية  امل�شوؤولية  بربنامج  را�شخة  قناعة  �شاللة  ميناء  لدى 
يف  كبري  اثر  له  كان  وقد  امليناء  اعمال  من  رئي�شي  جزء  وهو  التطوع  وروح  اال�شتدامة 
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�شتقبلية

الزالت هناك وجهات نظر متباينة حول مدى وحجم تاأثري )كوفيد-19 ( اال ان منظمة 
احدى  �شمن   %13 بن�شبة  الب�شائع  جتارة  تنكم�س  ان  توقعت   WTO العاملية  التجارة 
ان  توقعات منظمة  ، غري  ت�شاوؤما منها  32% لالكرث  وبن�شبة  تفاوؤال  االحتماالت االكرث 
التجارة العاملية  ت�شري اي�شا اىل معدل منو بن�شبة 21% اىل 23% خالل 2021 وهو ما�شيعيد 

م�شتويات التجارة اىل �شابق عهدها ماقبل  )كوفيد- 19( .
جتارة  اجمايل  على  �شلبيا  توؤثر  بدات  قد  كورونا  جائحة  عن  الناجتة  االغالقات  ان 
200 رحلة اىل تاريخنا هذا ومن املتوقع ان تواجه  احلاويات حيث مت االعالن عن الغاء 

خطوط ال�شحن خ�شارة مرتاكمة تزيد عن 23 مليار دوالر امريكي هذه ال�شنة .
اما بالن�شبة اىل حمطة احلاويات يف ميناء �شاللة فالزالت النظرة امل�شتقبلية على املدى 
القريب ايجابية نظرا اىل توحيد ودمج اخلدمات يف حمور �شاللة ، اال انه  وعلى املدى 
املتو�شط اىل البعيد فالزالت النظرة امل�شتقبلية غري وا�شحة مع ا�شتمرار االنخفا�س يف 
الطلب العاملي واالنقطاع يف �شال�شل التوريد ، اننا نعمل ب�شكل وثيق مع عميلنا الرئي�شي 
من اجل التخفيف من االنخفا�س املحتمل يف االحجام وذلك من خالل خدمات القيمة 
امل�شافة وخيارات دعم وا�شناد �شل�شلة التوريد ، وعلى الرغم من ذلك  �شيتم تقييم جميع 
املبادرات من اجل �شمان ان اخليارات املتاحة التعيق قدرتنا على موا�شلة العمل كمحور 
اقليمي العادة ال�شحن ورغم انه من ال�شعب التكهن بالتاأثري احلا�شل على مدى ال�شنة 
باكملها يف هذه املرحلة اال اننا نتوقع ان يكون التاأثري على احجام اعادة ال�شحن ، والتي 
متثل 95% من احجامنا االجمالية ، تاأثريا حمدودا بف�شل خططنا امل�شتمرة مع مري�شك 
للتخفيف من االآثار املرتتبة على ذلك ، كم انه يتم تقييم التاأثري على جتارة ال�شادرات 
والواردات املحلية ، اال ان املوؤ�شرات االولية ت�شري اىل انخفا�س متوقع قدره 20% ملا تبقى 

من هذه ال�شنة .
كانت احجام الب�شائع العامة قريبة من احلجم املتوقع خالل الربع االول من 2020م ، اال 
ان �شلعا مثل اجلب�س واحلجر اجلريي والتي تعترب املواد اخلام النتاج اال�شمنت والفوالذ 
من املتوقع ان ت�شهد انخفا�شا يف الطلب نتيجة النخفا�س الطلب يف اال�شواق الرئي�شية 
مثل الهند وجنوب �شرق ا�شيا ومن املتوقع ان ي�شتمر انخفا�س الطلب اىل حد 20%  خالل 

2021م .

لكن امليناء يوا�شل حتقيق النجاح من خالل الرتكيز على تنويع ال�شلع والزبائن خ�شو�شا 
االغاثة  وعمليات   )RO-RO( الدحرجة  �شفن  من  اجلديدة  االيرادات  حتقيق  مع 
القيمة  خدمات  تقدمي  نتيجة  االعمال  تاأمني  يف  املتحققة  النجاحات  ان   ، وامل�شاعدات 
امل�شافة قد ادت كذلك اىل ا�شاليب جديدة يف تنويع االيرادات والتخفيف من انخفا�س 

االحجام .
اخلامتة:

نيابة عن جمل�س االدارة وامل�شاهمني يف ال�شركة فاإنني ا�شجل هنا خال�س امتناين حل�شرة 
الثاقبة  اال�شرتاتيجية  نظرته  على  املعظم  طارق  بن  هيثم  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب 
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. 
حمور  يف  وال�شركاء  وامل�شتثمرين  لزبائننا  وامتناين  تقديري  عميق  هنا  ا�شجل  وانني 

�شاللة ووزارة النقل واع�شاء احلكومة املوقرة. 
الذين  امليناء  يف  للعاملني  املتميزة  لالإ�شهامات  باالمتنان  اتوجه  ان  اال  هنا  ي�شعني  وال 

الزالوا يقومون باأداء العمل بتميز عال. 
بالنيابة عن جمل�س االدارة

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

�شركة �شاللة خلدمات امل�انىء
12 ماي� 2020م

تقرير جمل�س االإدارة للربع االول املنتهي يف 31 مار�س 2020

بيان الدخل ال�شامل امل�حد للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2020بيان املركز املايل امل�حد كما يف 31 مار�س 2020


