
اأعزائي امل�ساهمني:

بالنيابة عن جمل�س الإدارة، ي�شعدين اأن اأقدم النتائج املالية املوحدة غري املدققة ل�شركتكم عن الفرتة املنتهية يف 
30 يونيو 2021م )الن�شف الأول 2021(.

�شريعة  اليقني يف ظروف  نواجه جميعا حالة من عدم  واإننا  اأعمالنا  بيئة  توؤثر على   COVID-19 لتزال جائحة 
التغري. اإن اإجراءات احتواء اجلائحة مبا يف ذلك تعليق الرحالت الداخلية والدولية ، واإلغاء الفعاليات، واإغالق / 
تعليق اخلدمات العامة واإجراءات العمل عن بعد لها تاأثري على امل�شتوى العاملي. ومازالت اأولويتنا تتمثل يف حماية 
�شحة وم�شلحة موظفينا وعمالئنا وجمتمعاتنا ، قامت الإدارة باتخاذ التدابري املنا�شبة يف هذا ال�شدد ويف نف�س 

الوقت حافظت على ا�شتمرارية العمل.

اأداء ال�سركة:

منطية   حاوية  مليون   2.142 مبناولة   )CT( احلاويات  حمطة  قامت   ، 2021م  عام  من  الأول  الن�شف  خالل 
)TEUs( - مقارنة بـ 2.199 مليون حاوية منطية يف نف�س الفرتة من العام املا�شي ، م�شجلة انخفا�شًا قدره ٪3.

اأحجام حمطة احلاويات )اآالف احلاويات النمطية(

قامت حمطة الب�شائع العامة )GCT( مبناولة 8.798 مليون طن من الب�شائع العامة خالل الن�شف الأول من عام 
2021م، م�شجلة زيادة بن�شبة 20٪ مقارنة بالن�شف الأول من عام 2020م. وكانت ال�شلع الرئي�شة التي مت تداولها 
هي احلجر اجلريي واجلب�س وامليثانول والأ�شمنت ، والتي يتم ت�شديرها من �شاللة اإلى الأ�شواق املجاورة ، ومازالت 

هذه الب�شائع ت�شكل املحرك الرئي�س لأعمال ال�شحن العام.

االأحجام التي متت مناولتها يف حمطة الب�سائع العامة باآالف االأطنان املرتية )جمموعة من الب�سائع(

نبذة عن االأداء املايل :

بالفرتة  مقارنة  ريال عماين،  مليون  عام 2021م عند 2.619  الأول من  للن�شف  املجمع  الربح  �شايف  ت�شجيل  مت 
املماثلة من العام املا�شي، بربح قدره 11.076 مليون ريال عماين، ومت ت�شجيل الأرباح املجمعة قبل احت�شاب الفوائد 
2021م  عام  من  الأول  الن�شف  خالل  عماين  ريال  مليون   8.239 بقيمة  الدين  واإطفاء  وال�شتهالك  وال�شرائب 
مقارنة مببلغ 18.427 مليون ريال عماين خالل نف�س الفرتة من العام املا�شي ، ويت�شمن ذلك مبلغ مطالبة تاأمني 
مقداره 11.250 مليون ريال عماين. وقد بلغت النتيجة ال�شافية الأ�شا�شية للن�شف الأول من عام 2020م با�شتثناء 

الت�شوية التاأمينية قدرها 2.818 مليون ريال عماين .
ارتفع اإجمايل الإيرادات من العمليات بن�شبة 3٪ مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي ، ويرجع ذلك اأ�شا�شا اإلى 
النمو القوي يف حجم اأعمال ال�شحن العام. وقد مت ت�شمني اإيرادات الب�شائع العامة عن الأحجام التي متت مناولتها 
التاريخي  التحويل  ب�شبب  املا�شي،  العام  احلال يف  هو  كما  احلاويات،  املالية ملحطة  البيانات  31 يف  الر�شيف  يف 

للر�شيف  اإلى اأحد ت�شهيالت حمطة احلاويات .
ارتفعت تكلفة الت�شغيل املبا�شر بن�شبة 5٪ مقارنة بالفرتة املماثلة من العام املا�شي ويرجع ذلك اأ�شا�شًا اإلى الزيادة 
تكاليف  انخف�شت  حني  يف   .COVID 19 بجائحة  املرتبطة  التكاليف  وكذلك  والت�شالت  الأنظمة  تكاليف  يف 
الت�شغيل الأخرى بن�شبة 27٪ مقارنة بالفرتة املماثلة من العام املا�شي ويرجع ذلك اأ�شا�شًا اإلى دفع ر�شوم المتياز 
النفقات  تغيري جوهري يف  يوجد  ل  ذلك  ومع  التاأمني،  تعوي�شات  تلقي  نتجت عن  والتي  عام 2020م  املرتفعة يف 

الإدارية والعامة .

من 1/يناير/2020م 
الى 30/

يونيو/2020م

من 1/يناير/2021م 
الى 30/

يونيو/2021م
التفا�سيل

ال�سنة
2020م

االأحجام

2.199 2.142 حمطة احلاويات )000 حاوية منطية( 4.344

7.308 8.798 حمطة الب�شائع العامة )000 طن( 15.296

31.843 32.931 الإيرادات )000 ريال عماين( 65.606

11.250 التعوي�ض من �سركة التاأمني

االأرباح )000 ريال عماين(

13.030 3.081 الربح ال�شايف قبل ال�شريبة 17.286

11.076 2.619 الربح ال�شايف/ )اخل�شائر( بعد ال�شريبة 14.807

الن�سب

%34.74 %7.95 هام�س الربح ال�شايف/ )اخل�شائر( )٪( 22.56

0.06 0.02 العائد على ال�شهم الواحد )ريال عماين( 0.08

0.38 0.39 القيمة الدفرتية لل�شهم )ريال عماين(
0.40

تطوير املوظفني :

يويل ميناء �شاللة اهتمامًا بتطوير املوظفني وزيادة اإنتاجيتهم كون الرثوة الب�شرية هي العماد الرئي�س لل�شركة. وقد 
مت توفري خمتلف اأنواع التدريبات للموظفني على ال�شالمة والتقنية والإدارة.

امل�سوؤولية االجتماعية املوؤ�س�سية :

لدى ميناء �شاللة قناعة را�شخة بربنامج امل�شوؤولية الجتماعية القائم على مبداأ ال�شتدامة وروح التطوع وهو جزء 
رئي�س من اأعمال امليناء، اإن تقدمي الدعم للمجتمع املحلي يف حمافظة ظفار واإفادة �شرائح اأكرب من املجتمع التي 

هي بحاجة اإلى دعم تعترب هي املحاور التوجيهية لربنامج امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة.

النظرة امل�ستقبلية :

و 4.4٪ يف عام  بن�شبة 6٪ يف عام 2021م  العاملي مع منو  اأقوى لالقت�شاد  انتعا�شًا  الدويل  النقد  يتوقع �شندوق 
2022م. مع ذلك ُتظهر التقارير اأن هناك اختالفًا يف �شرعة تعايف خمتلف الدول من اأزمة  COVID-19 احلالية، 

وهو الأمر الذي يعتمد اإلى حد كبري على مدى �شرعة اإعطاء اللقاحات التي يتم حاليًا تقدميها.
�شناعة  على  توؤثر   COVID-19 انت�شار  من  للحد  الدول  تفر�شها  التي  بالقيود  التنبوؤ  على  القدرة  عدم  تزال  ل 
اخلدمات اللوج�شتية، حيث اأغلقت اأخريا املوانئ الواقعة يف جنوب ال�شني لفرتة من الزمن،  مما اأدى اإلى تعطيل 
�شبكات ال�شحن العاملية بالإ�شافة اإلى تفاقم م�شكلة النق�س يف املعدات التي كانت موجودة اأ�شاًل، وهو المر الذي 
دفع اأ�شعار ال�شحن اإلى الرتفاع وقد اأدت التاأثريات املتتالية اإلى قيام خطو• ال�شحن باإلغاء عمليات الإبحار والغاء 

دخولها للموانىء واإعادة ترتيب ال�شبكات.
اأن ت�شتمر  اإلى حتديات �شبكات ال�شحن ، فمن املتوقع  ومن هنا جاءت النظرة الإيجابية لل�شوق العاملية بالإ�شافة 

م�شكلة توفر املعدات حتى الن�شف الثاين من عام 2021م فيما يتعلق باأعمال احلاويات .
ويف حني اإن الطلب على الب�شائع اجلافة ال�شائبة قد انتع�س بعد الركود يف عام 2020م ول يزال قويًا يف عام 2021م  
ال ان هناك  احتمال لإغالق الأ�شواق الرئي�شة على املديني الق�شري واملتو�شط. وقد اأدى هذا الو�شع اأي�شًا اإلى ارتفاع 
اأ�شعار تاأجري ال�شفن مبا يف ذلك الب�شائع ال�شائبة، مما دفع �شركات ال�شحن اإلى التحول الى حمولت اأكرب، وغالبا 
ما تكون ال�شفن غري جمهزة برافعات ومعدات مناولة، ما يوؤدي اإلى احلاجة الى معدات ر�شيف موثوقة قادرة على 

التعامل مع ال�شفن ب�شكل اأ�شرع .

اخلامتة:

نيابة عن جمل�س الإدارة 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 اأن يحقق املكانة التي و�شل اليها يف م�شايف املوانىء العاملية املتقدمة .
والت�شالت  النقل  ووزارة  �شاللة  حمور  يف  وال�شركاء  وامل�شتثمرين  لزبائننا  وامتناين  تقديري  عميق  اأ�شجل  كما 

وتقنية املعلومات واأع�شاء احلكومة املوقرة واأفراد اجلهات احلكومية التي نعمل معها.
اإل اأن اأتوجه بالمتنان لالإ�شهامات املتميزة للعاملني يف امليناء الذين مازالوا يقومون باأداء العمل  ول ي�شعني هنا 

بتميز عال . 

ال�سيخ بريك م�سلم العمري

رئي�ض جمل�ض االإدارة
�سركة �ساللة خلدمات املوانىء �ض.م.ع.ع

سائبة 
سائلة

معبأة باكياس 
وغيرها

قائمة المركز المالي المجمعة وللشركة األم كما في 30 يونيو 2021م

�صركـة �صاللـة خلدمـات املوانـئ �ش.م.ع.ع 
تقرير الإدارة عن الن�صف الأول املنتهي فـي 30 يونيو ل�صنة 2021م
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قائمة الدخل الشامل المجمعة وللشركة األم كما في 30 يونيو 2021م

الموحدةالشركة األمالموحدةالشركة األم

يونيو2٠2٠يونيو2021يونيو2٠2٠يونيو2021يونيو2021يونيو2٠2٠يونيو2021يونيو2٠2٠

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف دوالرألف دوالرألف دوالرألف دوالر

 31.843 32.931  31.796 32.916 اإليرادات85.620 82.79٠ 85.581 82.669 

 )2٠.686()21.656( )2٠.686()21.656(تكاليف التشغيل المباشرة)56.310()53.781()56.310()53.781(

 )4.928()3.615( )4.917()3.608(مصروفات تشغيل أخرى)9.401()12.813()9.384()12.784(

 )4.761()4.899( )4.759()4.897(مصروفات إدارية وعمومية)12.739()12.382()12.732()12.375(

 )92(101  )92(101 خسارة انخفاض قيمة أصول مالية264 )239(264 )239(

ربح/)خسارة( بيع/خردة ممتلكات  - )647( - )647(
ومعدات

 - )249(  - )249( 

 486 54  486 54 إيرادات أخرى140 1.267 140 1.267 

 1.613  2.916  1.579  2.910 الربح من التشغيل 7.574  4.195  7.559  4.11٠ 

 )19( -  )19( - مصروفات متعلقة باإلعصار -  )49( -  )49(

 11.25٠  -  11.25٠  - تعويضات التأمين -  29.25٠  -  29.25٠ 

 587  535  587  535 إيرادات التمويل 1.391  1.527  1.391  1.527 

 )4٠1( )370( )4٠٠( )369(تكاليف التمويل )963( )٠43.1( )961( )٠4٠.1(

 13.٠3٠  3.081  12.997  3.076 أرباح الفترة قبل الضرائب 8.002  33.88٠  7.989  33.798 

 )1.955( )462( )1.95٠( )461(ضريبة الدخل  )1.202( )٠82.5( )1.200( )٠69.5(

 11.٠76  2.619  11.٠47  2.615 أرباح / )خسائر( الفترة 6.800  28.798  6.789  28.729 

 -  -  -  - إيرادات شاملة أخرى للفترة بعد خصم الضريبة  -  -  -  - 

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة بعد  6.800  28.798  6.789  28.729 
خصم الضرائب

 2.615  11.٠47  2.619  11.٠76 

أرباح منسوبة إلى:

 11.٠76  2.619  11.٠47  2.615 مساهمي الشركة األم 6.800  28.797  6.789  28.729 

 -  -  -  - حقوق غير ُمسيطرة    -  1  -  - 

إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة 
إلى:

 11.٠76  2.619  11.٠47  2.615 مساهمي الشركة األم 6.800  28.797  6.789  28.729 

 -  -  -  - حقوق غير ُمسيطرة    -  1  -  - 

 28.729  6.789  28.798  6.800  2.615  11.٠47  2.619  11.٠76 

العائد األساسي للسهم ) ريال عماني /  0.04  16.٠  0.04  16.٠ 
دوالر أمريكي( 

 0.02  ٠.٠6  0.02  ٠.٠6 

الموحدةالشركة األمالموحدةالشركة األم
 يونيو2٠2٠ يونيو2021 يونيو2٠2٠ يونيو2021يونيو2021 يونيو2٠2٠ يونيو2021 يونيو2٠2٠ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.عألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر ألف دوالر 

األصول
األصول غير المتداولة

 57.٠94  54.181  56.994  54.091 الممتلكات والمعدات 140.865  148.445  140.637  148.184 

 11.867  10.344  11.831  10.312 أصول حق اإلستخدام 26.894  853.3٠  26.814  762.3٠ 

 12٠  106  12٠  106 أصول غير ملموسة  276  311  276  311 

 -  -  12٠  210 استثمارات في شركة تابعة -  -  546  312 

 179.569  168.273  179.6٠9  168.035  64.719  69.٠65  64.631  69.٠81 

األصول المتداولة 
 2.٠27  2.464  2.٠27  2.464 المخزون 6.407  5.271  6.407  5.271 

 1.695  2.054  1.695  2.054 أصول متداولة أخرى 5.340  4.4٠8  5.340  4.4٠8 

 1٠.567  9.458  1٠.567  9.458  ذمم تجارية مدينة  24.590  27.476  24.590  27.476 

 1.267  1.072  1.267  1.072 أصول مالية أخرى بتكلفة اإلطفاء 2.789  3.293  2.789  3.293 

 1٠.٠٠٠  12.500  1٠.٠٠٠  12.500 ودائع قصيرة األجل 32.500  ٠٠٠.26  32.500  ٠٠٠.26 

 33.718  31.105  33.718  31.105 نقدية وشبه النقدية  80.873  87.666  80.873  87.666 

 59.274  58.653  59.274  58.653 مجموع األصول المتداولة 152.499  154.114  152.499  154.114 

 346  -  346  - أصول غير متداولة متاحة للبيع -  9٠٠  -  9٠٠ 

 155.٠14  152.499  155.٠14  152.499  58.653  59.62٠  58.653  59.62٠ 

 128.7٠1  123.284  128.685  123.372 مجموع األصول 320.534  334.623  320.772  334.583 

حقوق المساهمين 
 17.984  17.984  17.984  17.984 رأس المال  46.758  46.758  46.758  46.758 

 2.949  2.949  2.949  2.949 عالوة إصدار األسهم 7.666  7.666  7.666  7.666 

 5.994  5.994  5.994  5.994 احتياطي قانوني 15.584  15.584  15.584  15.584 

 42.13٠  43.972  41.91٠  43.771 أرباح محتجزة 114.329  1٠9.538  113.800  1٠8.966 

 69.٠57  70.899  68.837  70.698 حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم  184.337  179.546  183.808  178.974 

 78  -  -  - حقوق غير ُمسيطرة    -  2٠2  -  - 

 69.135  70.899  68.837  70.698 مجموع حقوق المساهمين  184.337  179.748  183.808  178.974 

االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة

 1٠.868  9.761  1٠.832  9.727 التزامات اإليجار 25.378  28.258  25.291  28.162 

 3.639  3.623  3.639  3.623 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 9.417  9.464  9.417  9.464 

 5.454  4.616  5.458  4.620 ضرائب مؤجلة 12.002  14.18٠  12.013  14.19٠ 

 51.816  46.721  51.9٠2  46.797  17.970  19.929  18.000  19.961 

االلتزامات المتداولة
 1.814  1.814  1.814  1.814 التزامات اإليجار 4.716  4.716  4.716  4.716 

 17.٠٠5  14.921  17.324  15.241 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 38.795  44.215  39.640  ٠48.45 

 18.72٠  17.128  18.72٠  17.128 التزامات العقد  44.532  48.671  44.532  48.671 

 2.٠66  522  2.٠61  521 التزامات الضرائب الحالية 1.357  5.371  1.355  5.358 

 1٠3.793  90.243  1٠2.973  89.400  34.704  39.919  34.385  39.6٠5 

 59.566  52.384  59.848  52.673 مجموع االلتزامات 136.197  154.875  136.964  155.6٠9 

 128.7٠1  123.284  128.685  123.372 مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  320.534  334.623  320.772  334.583 

 صافي األصول للسهم الواحد )ريال عماني/ 1.03  ٠٠.1  1.02  ٠٠.1 
دوالر أمريكي( 

 0.39  ٠.38  0.39  ٠.38 


