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قائمة الدخل ال�سامل املدققة املجمعة ولل�سركة الأم عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022م.

قائمة املركز املايل املدققة املجمعة ولل�سركة الأم كما يف 31 دي�سمرب 2022م. تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022م.

اأعزائي امل�ساهمني

بالنياب��ة ع��ن جمل���س الإدارة اأود اأن اأق��دم لعنايتك��م تقري��ر ���ركتنا ال�س��نوي مرفق��ا باحل�س��ابات املدقق��ة لل�س��نة 
املنتهي��ة يف 31 دي�س��مرب 2022م.

اأداء ال�رشكة :
خ��ال ع��ام 2022م ، قام��ت حمط��ة احلاوي��ات مبناول��ة 4.504 ملي��ون حاوي��ة منطي��ة )2021م: 4.512 ملي��ون 
حاوي��ة منطي��ة(. متكن��ت ال���ركة م��ن الحتف��اظ بجمي��ع عمائه��ا الرئي�س��ن وظل��ت م�س��اهمة ���ركة »مري�س��ك« يف 

اإجم��ايل الأعم��ال ثابتة طيل��ة العام.
اأم��ا فيم��ا يخ���س قط��اع ال�س��حن الع��ام يف مين��اء �سال��ة فق��د مت التعام��ل م��ع 18.395 ملي��ون ط��ن خ��ال ع��ام 
2022م مقارنة ب� 16.895 مليون طن خال عام 2021م بنمو ن�سبته 9٪. وتعود هذه الزيادة يف حجم الب�سائع 
العام��ة ب�س��كل رئي���س اإىل زي��ادة الطل��ب يف اأ�س��واق ال�س��ادرات عل��ى اجلب���س واحلجر اجل��ريي. وق��د مت اإدراج اأحجام 
الب�سائ��ع العام��ة الت��ي مت��ت مناولته��ا يف الر�سي��ف 31 يف البيانات املالية ملحطة احلاوي��ات ، كما هو احلال يف 

الع��ام ال�س��ابق ب�س��بب حتويل الر�سيف اإىل من�س��اأة متع��ددة الأغرا�س.
اإن الأولوي��ة الق�س��وى لل���ركة ه��ي �سم��ان �س��امة موظفيه��ا ومقاوليه��ا وعمائه��ا، ولأج��ل حتقي��ق ه��ذه الغاي��ة 
توا�سل ال���ركة ال�س��تثمار يف التكنولوجيا والبنية الأ�سا�س��ية لتقليل املخاطر. كما توا�سل ال���ركة التااأكيد على 
التح�سن من خال مبادرات متعددة للحفاظ على ان�سيابية العمليات يف املحطة عاملية امل�ستوى وقد متكنت من 

احلف��اظ على م�س��تويات اإنتاجية ثابتة.

اجلانب املايل : 

و�سل��ت الإي��رادات املجمع��ة خ��ال �س��نة 2022م اىل 70.909  ملي��ون رع ماميث��ل زي��ادة بن�س��بة 6٪ ع��ن نف���س 
الفرتة من ال�س��نة ال�س��ابقة.

�س��جلت الأرب��اح قب��ل الفوائ��د وال�ريب��ة والأرب��اح وال�س��تهاك مبل��غ 14.012 مليون ريال عماين حمققة هام�س��ا 
قدره   19.68٪  مقارنة بال�سنة ال�سابقة حيث �سجل مبلغ 15.538 مليون رع بهام�س قدره 23.26٪ خال نف�س 
الف��رتة م��ن ال�س��نة ال�س��ابقة. لق��د تاأثر الهام���س الت�س��غيلي ا�سا�س��ا بزيادة تكالي��ف الوقود التي بلغ��ت 3 ماين ريال 

عم��اين والزي��ادات يف تكالي��ف املوظفن البالغة مليوين ريال عماين.
بلغ��ت قيم��ة الرب��اح ال�سافي��ة3.220  ملي��ون ري��ال عم��اين خال 2022م مقارن��ة ب 4.638 ملي��ون ريال عماين 

خال نف���س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة.
خال 2022م ، وزعت ال���ركة اأرباحًا قدرها 10 بي�س��ات على ال�س��هم الواحد عن �س��نة 2021م ، واذا اأخذنا بعن 
العتب��ار اخلط��ط املقرتح��ة املتعلق��ة بنفق��ات راأ���س املال ملواكب��ة احلاجات املرتبط��ة باإدارة وحت�س��ن دورة حياة 
املع��دات، ونتيج��ة للظ��روف املتغ��رية يف ال�س��واق وتاأثريه��ا عل��ى التج��ارة العاملي��ة ف��اإن جمل���س الإدارة ي���ره اأن 
يو�سي بتوزيع اأرباح بقيمة 10 بي�س��ة على احل�س�س املدفوعة من راأ�س��مال ال���ركة ، مببلغ اإجمايل قدره 1.798 

ملي��ون ريال عماين.
توزيعات الأرباح خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية:

2021 2020 2019 2018م 2017م

٪10 ٪25 %20 ٪15 ٪15 توزيعات الأرباح%

1.798 4.496 3.597 2.698 2.698 املبالغ النقدية 
املدفوعة )000. رع(

تطوير املوارد الب�رشية :

ي�س��هم العامل��ون لدين��ا يف جن��اح ال���ركة ولأج��ل بق��اء ال���ركة يف املناف�س��ة فاإنه��ا لب��د اأن حتاف��ظ عل��ى موقعه��ا 
املتق��دم يف القط��اع م��ن خ��ال تثقي��ف وتوعي��ة املوظف��ن بالج��راءات والتقني��ات واأف�س��ل املمار�س��ات ومازال��ت 
ال���ركة ت�س��تثمر يف التدري��ب والتطوي��ر للعامل��ن لديه��ا م��ع الرتكيز عل��ى تعزيز اإح��ال الكفاءات الوطني��ة وزيادة 

امله��ارات واخل��ربات املحلية.

امل�سوؤولية املجتمعية لل�رشكة :

يوؤم��ن مين��اء �سال��ة وبق��وة يف برنام��ج خدم��ة املجتم��ع ال��ذي يتف��ق م��ع اأ�سا�س��يات ال�س��تدامة والعم��ل التطوع��ي 
ويعترب اأحد الأ�س�س التي تقوم عليها �ركتنا ، ا�ستثمرت ال�ركة  89.000 رع يف مبادرات خدمة املجتمع خال 
2022م للم�س��اهمة يف املنطق��ة الت��ي نعم��ل فيه��ا يف حمافظة ظفار. اإ�سافة اىل ���رائح املجتمع التي هي بحاجة 
اىل الدع��م، اإن امل�سلح��ة العام��ة للمنطق��ة الت��ي نعم��ل فيه��ا اإ�ساف��ة اإىل دع��م ���رائح املجتمع التي ه��ي بحاجة اإىل 

الدع��م ه��ي التوجه��ات العامة التي ي�س��ري وفقها برنام��ج اخلدمة املجتمعية.

النظرة امل�ستقبلية :

بالنظ��ر اإىل حال��ة القت�س��اد العامل��ي ، ميكنن��ا اأن نتطل��ع اإىل ا�س��تمرار النخفا���س يف طل��ب امل�س��تهلكن ، وزي��ادة 
العر���س املرتب��ط بانخفا���س ال���راء ، اإ�ساف��ة اىل الأزم��ة القت�سادي��ة امل�س��تمرة م��ع الت�سخ��م والرك��ود املحتم��ل. 
ويف حن اأن م�س��اكل �سل�س��لة التوريد �س��وف تت�ساءل يف عام 2023م ، فان تكاليف ال�س��حن �س��تكون اأكرث ماءمة 
للتج��ارة. وتوقع��ت منظم��ة التج��ارة العاملي��ة اأن ينم��و الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل العامل��ي مبع��دل 2.3٪ يف ع��ام 
2023م - اأي اأنه �س��يكون 1٪ اأقل من التقديرات ال�س��ابقة. كذلك فاإنه من املتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف ال���رق 

الأو�س��ط ودول جمل���س التع��اون اخلليج��ي 3.1٪ يف ع��ام 2023م.
فيما يتعلق بقطاع احلاويات ، ل يزال حجم اإعادة ال�سحن ، الذي ي�سكل اجلزء الرئي�س من هذا القطاع، يتاأثر �سلًبا 
مبوثوقي��ة ج��داول ال�س��بكات التابع��ة ل���ركات النق��ل. اإ�ساف��ة اىل ذلك ، فاننا نتوق��ع انخفا�س حجم اإعادة ال�س��حن 
ب�س��بب م���روع ترقي��ة حمط��ة احلاوي��ات يف 2023م-2024م. ولك��ن م��ع ذلك ، تب��دو النظرة امل�س��تقبلية لأحجام 

البواب��ة اإيجابي��ة ومن املتوقع اأن ت�س��هد منًوا يف عام 2023م.
اأم��ا يف قط��اع الب�سائ��ع ال�س��ائبة اجلاف��ة، فق��د اأدى تخفي���س اأ�س��عار ال�س��حن يف جت��ارة احلاوي��ات العاملي��ة اإىل 
تخفي��ف ال�سغ��ط عل��ى تواف��ر ال�س��فن املوجه��ة للتعامل م��ع الب�سائع ال�س��ائبة اجلافة ، كم��ا اأن التاأث��ري املقابل على 
اأ�س��عار ال�س��حن جعل الأمر اأكرث ماءمة للم�سدرين. وهذا ي�س��اعد يف ت�س��هيل منو �سادرات احلجر اجلريي واجلب���س 
��ا هدًف��ا طموًح��ا  م��ن �س��لطنة عم��ان والت��ي م��ن املتوق��ع اأن تظه��ر من��ًوا اإيجابًي��ا يف الرب��ع الأول حي��ث و�سعن��ا اأي�سً

للع��ام املقبل.

ختاماً:

بالنياب��ة ع��ن جمل���س الإدارة وجمي��ع امل�س��اهمن يف ال���ركة فانن��ي اأ�س��جل هن��ا بال��غ تقدي��ري وامتن��اين حل���رة 
�ساح��ب اجلال��ة ال�س��لطان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه على روؤيت��ه وقيادت��ه ال�س��رتاتيجية ودعمه 

املتوا�سل.
كم��ا اأود اأن اأ�س��كر جمي��ع زبائنن��ا وامل�س��تثمرين والدائن��ن واأع�س��اء احلكوم��ة املوق��رة الذي��ن نعم��ل معه��م ب�س��كل 

. يومي 
واأخ��رياً ولي���س اآخ��راً اأ�س��جل امتن��اين لاإ�س��هامات القيمة التي يبذله��ا املوظفون يف حتقيق م��ا اأجنزناه يف 2020م  
فلم يكن ذلك ممكنًا لول عملهم الدوؤوب وتعاونهم امل�س��تمر وتفانيهم يف العمل خال تلك ال�س��نة التي مثلت حتديا 

لنا جميعا.

                                                                                 بالنيابة عن جمل�س الدارة
______________________                                                                              

                                                                                  بريك بن م�سلم العمري  
                                                                                     رئيــــــــــ�س جملـــــــ�س الدارة

                                                                                 �رشكة �ساللة خلدمات املواينء �س م ع ع
                                                                                            23 فرباير 2023 م  

املوحدةال�سركة الأماملوحدةال�سركة الأم
دي�سمرب2021دي�سمرب2022دي�سمرب2021دي�سمرب2022دي�سمرب2022دي�سمرب2021دي�سمرب2022دي�سمرب2021

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

 66.704 70.909 66.689 70.909االإيرادات 184.364 173.430 184.364 173.391
(44.685)(48.521)(44.685)(48.521)تكاليف الت�سغيل املبا�سرة(126.157)(116.181)(126.157)(116.181)
(6.995)(8.874)(6.983)(8.862)م�سروفات ت�سغيل اأخرى(23.074)(18.187)(23.044)(18.156)
(10.443)(10.982)(10.437)(10.975)م�سروفات اإدارية وعمومية(28.554)(27.152)(28.535)(27.136)

 114 108 114 108خ�سارة انخفا�س قيمة اأ�سول مالية 282 296 282 296
 422 944 422 944اإيرادات اأخرى 2.455 1.098 2.455 1.098

 5.117 3.584 5.120 3.603الربح من الت�سغيل 9.316 13.304 9.365 13.312
 1.024 980 1.024 980اإيرادات التمويل 2.548 2.662 2.548 2.662

(717)(640)(715)(638)تكاليف التمويل(1.665)(1.864)(1.660)(1.859)
 5.424 3.924 5.429 3.945اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب 10.199 14.102 10.253 14.115
(786)(702)(786)(702)�سريبة الدخل (1.826)(2.043)(1.826)(2.043)
 4.638 3.222 4.643 3.243اأرباح / (خ�سائر) الفرتة 8.373 12.059 8.427 12.072

    

-   -    -    -   
اإيرادات �ساملة اأخرى للفرتة بعد خ�سم 

   -   -   -   -ال�سريبة 

اإجمايل الإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد  8.373  12.059  8.427 12.072
 4.638 3.222 4.643 3.243خ�سم ال�سرائب

  اأرباح من�سوبة اإىل:  
 4.638 3.222 4.643 3.243م�ساهمي ال�سركة االأم 8.373 12.059 8.427 12.072

   -   -   -        -حقوق غري ُم�سيطرة      -   -        -   -
  اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:  

 4.638 3.222 4.643 3.243م�ساهمي ال�سركة االأم 8.373 12.059 8.427 12.072
   -   -   -        -حقوق غري ُم�سيطرة      -   -        -   -

12.072 8.427 12.059 8.373 3.243 4.643 3.222 4.638 

العائد الأ�سا�سي لل�سهم ( ريال عماين /  0.05 0.07 0.05 0.07
 0.03 0.02 0.03 0.02دولر اأمريكي) 

املوحدةال�سركة الأماملوحدةال�سركة الأم
 دي�سمرب2021 دي�سمرب2022 دي�سمرب2021 دي�سمرب2022دي�سمرب2022 دي�سمرب2021 دي�سمرب2022 دي�سمرب2021 

 األف ر.ع  األف ر.ع األف ر.ع  األف ر.عاألف دولر  األف دوالر األف دولر  األف دوالر 
  الأ�سول  
  االأ�سول غري املتداولة  

53.875 55.905 53.791 55.830 املمتلكات واملعدات145.352 140.075 145.159 139.857 
9.583 8.101 9.555 8.077 اأ�سول حق اال�ستخدام21.062 24.916 21.000 24.843 

99 85 99 85 اأ�سول غري ملمو�سة 220 257 220 257 
-   -   210 210 ا�ستثمارات يف �سركة تابعة     -        -   546 546 

63.557          64.091 63.655 64.202 جمموع الأ�سول غري املتداولة166.634 165.248 166.925 165.503 
  الأ�سول املتداولة   

2.702 2.639 2.702 2.639 املخزون6.861 7.025 6.861 7.025 
2.357 1.651 2.357 1.651 اأ�سول متداولة اأخرى4.291 6.128 4.291 6.128 

8.878 9.270 8.856 9.270  ذمم جتارية مدينة 24.103 23.083 24.103 23.026 

3.068 1.944 3.068 1.944 اأ�سول مالية اأخرى بتكلفة االإطفاء5.054 7.977 5.054 7.977 
12.500 13.923 12.500 13.923 ودائع ق�سرية االأجل36.201 32.500 36.201 32.500 
27.018 25.969 27.018 25.969 نقدية و�سبه النقدية 67.520 70.247 67.520 70.247 

56.523 55.396 56.501 55.396 جمموع الأ�سول املتداولة144.030 146.960 144.030 146.903 

120.080 119.487 120.156 119.598 جمموع الأ�سول310.664 312.208 310.955 312.406 
  حقوق امل�ساهمني   

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�سهم7.666 7.666 7.666 7.666 

6.025 6.025 5.994 5.994 احتياطي قانوين15.665 15.665 15.584          15.584 

45.960 47.384 45.799 47.244 اأرباح حمتجزة123.203 119.506 122.833        119.082 

72.918 74.342 72.726 74.171 جمموع حقوق امل�ساهمني 193.292 189.595 192.841        189.090 

  اللتزامات  
  اللتزامات غري املتداولة  

9.073 7.885 9.041 7.857 التزامات االإيجار20.502 23.590 20.429 23.507 
3.720 4.076 3.720 4.076 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني10.599 9.672 10.599 9.672 

3.895 3.965 3.899 3.970 �سرائب موؤجلة10.308 10.127 10.321 10.137 

16.688 15.926 16.660 15.903 جمموع اللتزامات غري املتداولة41.409 43.389 41.349 43.316 

  اللتزامات املتداولة  
1.904 1.833 1.904 1.832 التزامات االإيجار4.767 4.950 4.763 4.950 

18.253 18.232 18.549 18.538 ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى47.398 47.450 48.201 48.226 
8.765 8.599 8.765 8.599 التزامات العقد 22.357 22.789 22.357 22.789 

1.552 555 1.552 555 التزامات ال�سرائب احلالية1.441 4.035 1.444 4.035 
30.474 29.219 30.770 29.524 جمموع اللتزامات املتداولة75.963 79.224 76.765 80.000 

47.162 45.145 47.430 45.427 جمموع االلتزامات117.372 122.613 118.114 123.316 
120.080 119.487 120.156 119.598 جمموع حقوق امل�ساهمني واللتزامات 310.664 312.208 310.955 312.406 

 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد (ريال 1.07   1.05 1.07 1.05 
0.41 0.41   0.40 0.41 عماين/دولر اأمريكي) 


