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

لل�ضركة للفرتة املنتهية يف 30 �ضبتمرب 2021م .
اأداء ال�سركة:

 )CT( خالل الفرتة املنتهية يف 30 �ضبتمرب من عام 2021م ، قامت حمطة احلاويات
مبناولة 3.342 مليون حاوية قيا�ضية- مقارنة بـ 
3.220 مليون حاوية يف الفرتة املماثلة من العام 

هذا  تف�ضري  وميكن   .٪4 قدرها  بزيادة  2020م، 

النمو من خالل الدعم القوي من اأحد عمالئنا 
الرئي�ضيني على الرغم من التحديات التي متر 

بها بيئة الأعمال.
ومن الناحية الإنتاجية فقد �ضجلت حمطة احلاويات حت�ضًنا مطرًدا يف الأداء خالل 
يف  املوؤ�ض�ضة  جناح  يعك�س  وهذا  2021م  �ضبتمرب  نهاية  لغاية  ال�ضنة  بداية  من  الفرتة 

الرتكيز على موا�ضلة التح�ضني.
الب�ضائع  من  طن  مليون   12.721 العامة (GCT( مع  الب�ضائع  حمطة  تعاملت 
10.837 مليون طن  2021م، مقارنة مع  30 �ضبتمرب  املنتهية يف  العامة خالل الفرتة 
ال�ضلع  وكانت   .٪17 بن�ضبة  اإرتفاًعا  م�ضجلة  املا�ضية  ال�ضنة  من  الفرتة  نف�س  خالل 

هي  بها  التعامل  يتم  التي  الرئي�ضية 
وامليثانول  واجلب�س  اجلريي  احلجر 
من  ت�ضديرها  يتم  والتي  والأ�ضمنت، 
وت�ضتمر  املجاورة،  الأ�ضواق  اإىل  �ضاللة 
ال�ضحن  اأعمال  دفع  يف  ال�ضلع  هذه 

العامة.
الأداء املايل:

مببلغ  2021م  عام  من  �ضبتمرب   30 يف  املنتهية  للفرتة  موّحد  ربح  �ضايف  ت�ضجيل  مت 
بلغت  باأرباح  ال�ضابق  العام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنة  عماين  ريال  مليون   3.998

12.750 مليون ريال عماين. مت ت�ضجيل الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب وال�ضتهالك 

والإطفاء املوحدة مببلغ 12.470 مليون ريال عماين للفرتة املنتهية يف 30 �ضبتمرب من 
عام 2021م، مقابل 22.978  مليون ريال عماين خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي. 
يرتبط  عماين.  ريال  مليون   11.250 بقيمة  تاأمني  مطالبة  مبلغ  ذلك  ويت�ضمن 
تعوي�س التاأمني الذي مت ا�ضتالمه يف العام ال�ضابق باتفاق الت�ضوية الذي مت التو�ضل 

اإليه ب�ضاأن الأ�ضرار التي �ضببتها الأنواء املناخية ميكونو يف مايو 2018م.
العام  من  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   ٪4 بن�ضبة  العمليات  من  الإيرادات  اإجمايل  ارتفع 

املا�ضي، ويرجع ذلك اأ�ضا�ضا اإىل النمو القوي يف حجم اأعمال الب�ضائع العامة.

من  الأوىل  الت�ضعة  الأ�ضهر  خالل   ٪1 بن�ضبة  املبا�ضرة  الت�ضغيلية  النفقات  انخف�ضت 
2021م مقارنة بالفرتة املماثلة من العام املا�ضي، ويرجع ذلك ب�ضكل رئي�ضي اإىل ارتفاع 

)التي  المتياز  ر�ضوم  مدفوعات  وانخفا�س  ناحية،  من  والإ�ضالح  ال�ضيانة  تكاليف 
تاأثرت بتعوي�س التاأمني الذي مت ا�ضتالمه يف عام 2020م( من ناحية اأخرى.

000 ريال عماين

من 1/
يناير/2020م 

اىل 30/
�ضبتمرب/2020م

من 1/
يناير/2021م 

اىل 30/
�ضبتمرب/2021م

التفا�ضيل
ال�ضنة
2020م

الحجام
3.220 3.342 حمطة احلاويات )000 حاوية منطية( 4.344

10.837 12.721 حمطة الب�ضائع العامة )000 طن( 15.296

47.294 49.468 الإيرادات )000 ريال عماين( 65.606

الأرباح (000 ريال عماين(
15.000 4.710 الربح ال�ضايف قبل ال�ضريبة 17.286

12.750 3.998 الربح ال�ضايف / )اخل�ضائر( بعد ال�ضريبة 14.807

الن�ضب
٪27 ٪8 هام�س الربح ال�ضايف/ )اخل�ضائر(  )٪( 22.56

0.07 0.02 العائد على ال�ضهم الواحد )ريال عماين( 0.08

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

تطوير املوظفني
يويل ميناء �ضاللة اهتماًما بتطوير املوظفني وزيادة اإنتاجيتهم كون الرثوة الب�ضرية 
هي العماد الرئي�ضي لل�ضركة. وقد مت توفري خمتلف اأنواع التدريب للموظفني على 

ال�ضالمة والتقنية والإدارة.
اأداءهم  املوظفون  اأن يوا�ضل  الأولويات وذلك ل�ضمان  اأهم  ال�ضالمة تعد من  لتزال 

ويقوموا باأداء املهام املوكلة اإليهم ب�ضكل اآمن.
امل�سوؤولية الجتماعية املوؤ�س�سية

مبداأ  على  القائم  الجتماعية  امل�ضوؤولية  بربنامج  را�ضخة  قناعة  ميناء �ضاللة  لدى 
ال�ضتدامة وروح التطوع وهو جزء رئي�ضي من اأعمال امليناء. وخالل الفرتة املنتهية يف 
30 �ضبتمرب 2021م فقد التزمت ال�ضركة باملبادرات املحلية مع الرتكيز ب�ضكل كبري على 

التعليم والتطوير املجتمعي والبيئة وال�ضالمة وال�ضحة.
النظرة امل�ستقبلية:

2021م  6٪ يف عام  النقد الدويل على توقعاته  للنمو القت�ضادي عند  اأبقى �ضندوق 
و4.9٪ يف عام 2022م. وقد �ضهدت القت�ضادات التي تتعافى من القيود املفرو�ضة ب�ضبب 
COVID-19 زيادة يف الطلب على ال�ضلع التي قوبلت بقلة العر�س، خا�ضة تلك التي 

ت�ضتمر  اأن  املتوقع  الآ�ضيوية ومن  الأ�ضواق  يتواجدون يف  الذين  املوردين  تعتمد على 
هذه القيود، الأمر الذي �ضيوؤثر على اأحجام الت�ضنيع حتى اأوائل العام املقبل.

من  الرغم  على  القريب  املدى  على  مرتفعة  ال�ضحن  معدلت  تظل  اأن  املتوقع  من 
اإعالن خطوط ال�ضحن الرئي�ضية عن �ضقف على الأ�ضعار الفورية. ومع ذلك، تعر�ضت 
الأ�ضعار  خلف�س  احلكومات  بع�س  يف  امل�ضّرعني  قبل  من  ل�ضغوط  ال�ضحن  خطوط 
لتح�ضني التوقعات القت�ضادية حيث اعترب ا�ضطراب �ضل�ضلة التوريد عقبة كبرية اأمام 

النتعا�س القت�ضادي.
�ضاللة  يف  املتواجدون  وامل�ضدرون  امل�ضتوردون  يواجه  احلاويات،  اأعمال  �ضعيد  على 
اأي�ضا �ضغوًطا ب�ضبب ارتفاع اأ�ضعار ال�ضحن وعدم توفر املعدات كما هو احلال يف اأجزاء 
اأخرى من العامل والتي من املتوقع اأن توؤثر على اأحجام الب�ضائع التي متر عرب بوابة 

امليناء يف الربع الرابع.
ال�ضفن  والطلب على  الزيادة يف احلمولة  فاإن  العامة،  الب�ضائع  بالن�ضبة لأعمال  اأما 
اأن  حني  ويف  اجلافة.  ال�ضائبة  الب�ضائع  م�ضدري  على  ت�ضغط  مبعدات  املزودة  غري 
توقعات اأحجام الب�ضائع ال�ضائبة اجلافة والب�ضائع الأخرى ل تزال اإيجابية ما ي�ضري 
تاأجري  يف  املفرطة  الزيادة  فاإن  الأخري،  الربع  خالل  احلجم  قوي  تدفق  وجود  اإىل 
ال�ضفن وبالتايل اأ�ضعار ال�ضحن، بن�ضبة 200-250٪، �ضيكون لها القدرة يف التاأثري �ضلًبا 

على اأداء اأحجام الب�ضائع ال�ضائبة اجلافة يف الربع الرابع.
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 الإ�ضرتاتيجية 
من  يكن  مل  بدونها  والتي  والالحمدود  امل�ضتمر  ودعمه  احلكيمة  وقيادته  الثاقبة 

املمكن للميناء اأن يحقق املكانة التي و�ضل اإليها يف م�ضافِّ املوانىء العاملية املتقدمة.
واإنني اأ�ضجل هنا عميق تقديري وامتناين لزبائننا وامل�ضتثمرين وال�ضركاء يف حمور 
�ضاللة ووزارة النقل واملوا�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 بتميٍز عاٍل. 

بالنيابة عن جمل�س الدارة
بريك م�ضلم العمري
رئي�س جمل�س الإدارة

�ضركة �ضاللة خلدمات املوانىء �س.م.ع.ع
4 نوفمرب 2021 م  

تقرير جمل�س الإدارة عن الربع الثالث املنتهي يف  30 �سبتمرب 2021م
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قائمة الدخل الشامل المجمعة وللشركة األم لتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر2021 قائمة المركز المالي المجمعة وللشركة األم كما في 30 سبتمبر2021
املوحدةال�سركة الأماملوحدةال�سركة الأم

�سبتمري2020�ضبتمرب2021�سبتمري2020�ضبتمرب2021�ضبتمرب2021�سبتمرب2020�ضبتمرب2021�سبتمرب2020

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

 47.294  49.468 47.223  49.454�الإير�د�ت 128.615 122.964 128.578 122.779

(30.831) (32.755((30.831) (32.755(تكاليف �لت�شغيل �ملبا�شرة(85.161((80.162)(85.161((80.162)

(6.250) (5.036((6.235) (5.026(م�شروفات ت�شغيل �أخرى(13.095((16.251)(13.070((16.212)

(7.070) (7.348((7.066) (7.344(م�شروفات �إد�رية وعمومية(19.105((18.378)(19.094((18.368)

(15)  73(15)  73خ�شارة �نخفا�ض قيمة �أ�شول مالية 190(39) 190(39)

(249)    - (249)    - ربح/)خ�شارة( بيع/خردة ممتلكات ومعد�ت   - (647)   - (647)

 479  72 479  72�إير�د�ت �أخرى 188 1.245 188 1.245

 3.357  4.474  3.305  4.474 الربح من الت�سغيل 11.632  8.732  11.631  8.596 

(19)    - (19)    - م�شروفات متعلقة باالإع�شار   - (49)    - (49) 

 11.397    -  11.397    - تعوي�شات �لتاأمني   -  29.633    -  29.633 

 881  779  881  779 �إير�د�ت �لتمويل 2.025  2.292  2.025  2.292 

(617) (544( (615) (543( تكاليف �لتمويل(1.414( (1.603) (1.410( (1.599) 

 15.000  4.710  14.951  4.710 اأرباح الفرتة قبل ال�سرائب 12.243  39.005  12.246  38.873 

(2.250) (721( (2.243) (721( �شريبة �لدخل (1.876( (5.850) (1.876( (5.831) 

 12.750  3.988  12.708  3.989 اأرباح / )خ�سائر( الفرتة 10.367  33.155  10.370  33.042 

   -    -    -    - �إير�د�ت �شاملة �أخرى للفرتة بعد خ�شم �ل�شريبة    -     -     -    - 

 33.042  10.370   33.155   10.367 
اإجمايل الإيرادات ال�ساملة للفرتة بعد 

 12.750  3.988  12.708  3.989 خ�سم ال�سرائب

  اأرباح من�سوبة اإىل:  

 12.742  3.988  12.708  3.989 م�شاهمي �ل�شركة �الأم 10.367  33.133  10.370  33.042 

 8    -    -    - حقوق غري ُم�شيطرة      -  22    -    - 

  اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:  

 12.742  3.988  12.708  3.989 م�شاهمي �ل�شركة �الأم 10.367  33.133  10.370  33.042 

 8    -    -    - حقوق غري ُم�شيطرة      -  22    -    - 

 33.042  10.370  33.155  10.367  3.989  12.708  3.988  12.750 

 0.18  0.06  0.18  0.06 
العائد الأ�سا�سي لل�سهم ) ريال عماين / دولر 

 0.07  0.02  0.07  0.02 اأمريكي( 

املوحدةال�سركة الأماملوحدةال�سركة الأم
 �سبتمرب2020 �سبتمرب2021 �سبتمرب2020 �سبتمرب2021�سبتمرب2021 �سبتمرب2020 �سبتمرب2021 �سبتمرب2020 

 �ألف ر.ع  �ألف ر.ع �ألف ر.ع  �ألف ر.ع�ألف دوالر  �ألف دوالر �ألف دوالر  �ألف دوالر 
  الأ�سول  

  الأ�سول غري املتداولة  

 55.816  52.703  55.718  52.616 �ملمتلكات و�ملعد�ت 137.024  145.124  136.801  144.867 

 11.486  9.964  11.452  9.934 �أ�شول حق �ال�شتخد�م 25.905  29.864  25.826  29.775 

 116  102  116  102 �أ�شول غري ملمو�شة  265  302  265  302 

   -    -  120  210 ��شتثمار�ت يف �شركة تابعة   -    -  546  312 

 175.256  163.438  175.290  163.194  62.862  67.406  62.769  67.418 

  الأ�سول املتداولة   

 2.257  2.738  2.257  2.738 �ملخزون 7.118  5.868  7.118  5.868 

 2.167  1.771  2.167  1.771 �أ�شول متد�ولة �أخرى 4.605  5.634  4.605  5.634 

 3.333  2.313  3.333  2.313  ذمم جتارية مدينة  6.013  8.666  6.013  8.666 

 1.239  1.665  1.239  1.665 �أ�شول مالية �أخرى بتكلفة �الإطفاء 4.329  3.219  4.329  3.219 

 10.000  12.500  10.000  12.500 ود�ئع ق�شرية �الأجل 32.500  26.000  32.500  26.000 

 41.912  37.437  41.912  37.437 نقدية و�شبه �لنقدية  97.338  108.973  97.338  108.973 

 60.908  58.424  60.908  58.424 جمموع الأ�سول املتداولة 151.903  158.360  151.903  158.360 

   -    -    -    - اأ�سول غري متداولة متاحة للبيع   -    -    -    - 

 158.360  151.903  158.360  151.903  58.424  60.908  58.424  60.908 

 128.326  121.193  128.314  121.286 جمموع الأ�سول 315.097  333.650  315.341  333.616 

  حقوق امل�ساهمني   

 17.984  17.984  17.984  17.984 ر�أ�ض �ملال  46.758  46.758  46.758  46.758 

 2.949  2.949  2.949  2.949 عالوة �إ�شد�ر �الأ�شهم 7.666  7.666  7.666  7.666 

 5.994  5.994  5.994  5.994 �حتياطي قانوين 15.584  15.584  15.584  15.584 

 43.805  45.341  43.571  45.144 �أرباح حمتجزة 117.896  113.892  117.379  113.284 

 183.292  187.387  183.900  187.904 
حقوق �مل�شاهمني �ملن�شوبة مل�شاهمي 

 70.732  72.268  70.498  72.071 �ل�شركة �الأم 

 78    -    -    - حقوق غري ُم�شيطرة      -  202    -    - 

 70.810  72.268  70.498  72.071 جمموع حقوق امل�ساهمني  187.904  184.102  187.387  183.292 

  اللتزامات  

  اللتزامات غري املتداولة  

 10.611  9.465  10.575  9.433 �لتز�مات �الإيجار 24.610  27.589  24.525  27.496 

 3.738  3.668  3.738  3.668 مكافاأة نهاية خدمة �ملوظفني 9.537  9.718  9.537  9.718 

 5.454  4.616  5.458  4.620 �شر�ئب موؤجلة 12.002  14.180  12.013  14.190 

 51.404  46.075  51.487  46.149  17.721  19.771  17.749  19.803 

  اللتزامات املتداولة  

 1.814  1.814  1.814  1.814 �لتز�مات �الإيجار 4.716  4.716  4.716  4.716 

 30.145  25.715  30.485  26.033 ذمم جتارية د�ئنة وذمم د�ئنة �أخرى 66.845  78.386  67.679  79.264 

 3.392  2.881  3.392  2.881 �لتز�مات �لعقد  7.491  8.820  7.491  8.820 

 2.362  766  2.354  766 �لتز�مات �ل�شر�ئب �حلالية 1.992  6.139  1.993  6.120 

 98.920  81.879  98.061  81.044  31.494  38.045  31.176  37.713 

 57.515  48.925  57.816  49.215 جمموع اللتزامات 127.193  149.548  127.954  150.324 

 333.616  315.341  333.650  315.097 
جمموع حقوق امل�ساهمني 

 128.326  121.193  128.314  121.286 واللتزامات 

 1.02  1.04  1.02  1.04 
 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد )ريال 

 0.39  0.40  0.39  0.40 عماين/دولر اأمريكي( 

اأحجام حمطة احلاويات بالألف احلاويات القيا�سية


