
اأعزائي امل�ساهمني :
مرفقا  ال�سنوي  �سركتنا  تقرير  لعنايتكم  اقدم  ان  اود  االدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 

باحل�سابات املدققة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021م.

يف البداية نتمنى اأن تكونوا اأنتم وعائالتكم باأمان. نحن نعي�س حقا اأوقاتا غري عادية 

للغاية ، ومع ا�ستمرار حالة اال�سطراب بقوة ، تعمل �سركتكم على �سمان ا�ستمرارية 

راأ�س  على  املبا�سر  واملجتمع  وعمالئنا  موظفينا  و�سالمة  �سحة  و�ستبقى  اعمالها، 

اأولوياتنا ، وعلى الرغم من الظروف االقت�سادية العاملية غري املوؤكدة والو�سع الوبائي 

، فقد انتهى عام 2021م ب�سكل اإيجابي حيث حققت كل من حمطة احلاويات و حمطة 

الب�سائع العامة انتاجية قيا�سية خالل 2021م.

اأداء ال�سركة :
يف �سنة 2021م قامت حمطة احلاويات بتحقيق رقم قيا�سي حيث متت مناولة 4.512 

مليون حاوية منطية )مقارنة مع 4.344 مليون حاوية منطية يف 2020م( وهذا ي�سكل 

الرئي�سيني  عمالئها  بجميع  االحتفاظ  من  ال�سركة  متكنت  وقد   .%4 بن�سبة  زيادة 

وبقيت ح�سة �سركة مري�سك من االعمال ثابتة طيلة هذه ال�سنة ، وقد حتقق النمو 

ذلك  وكان  كوفيد-19،  جائحة  تف�سي  من  الرغم  على  امليناء  يف  احلاويات  اأحجام  يف 

مدفوعا بتطور جتارة احلاويات العاملية .

2021م  16.895  مليون طن خالل  امليناء مبناولة  العامة يف  الب�سائع  قامت حمطة 

مقارنة مع 15.296 مليون طن خالل 2020م م�سجلة منوا قدره 10% ، يعود االرتفاع 

الت�سدير  اأ�سواق  الطلب يف  ارتفاع  اإىل  ب�سكل رئي�سي  العامة  الب�سائع  العام يف حجم 

متت  التي  العامة  الب�سائع  احجام  ادخال  مت  وقد   ، اجلريي  واحلجر  اجلب�س  على 

مناولتها يف الر�سيف 31 يف  البيانات املالية ملحطة احلاويات ، كما هو احلال يف ال�سنة 

ال�سابقة ، وهذا يعود اىل حتويل الر�سيف اىل حمطة ت�سهيالت متعددة االغرا�س .

وعمالئها،  ومقاوليها  موظفيها  �سالمة  �سمان  هي  لل�سركة  الق�سوى  االأولوية  اإن 

والجل حتقيق هذه الغاية توا�سل ال�سركة اال�ستثمار يف التكنولوجيا والبنية التحتية 

خمتلفة  مبادرات  خالل  من  التح�سينات  تاكيد  ال�سركة  توا�سل   ، املخاطر  لتقليل 

للحفاظ على ان�سيابية العمليات يف املحطة عاملية امل�ستوى وقد متكنت من احلفاظ 

على م�ستويات اإنتاجية ثابتة .

اجلانب املايل : 
خالل �سنة 2021م بلغت االيرادات املجمعة 66.704 مليون ريال عماين  ماميثل زيادة 

بن�سبة 2% عن نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة.

مليون    15.538 مبلغ  واال�ستهالك  واالأرباح  وال�سريبة  الفوائد  قبل  االأرباح  �سجلت 

�سجل  حيث   ، ال�سابقة  بال�سنة  مقارنة   %23.29 قدره  هام�سا  حمققة  عماين   ريال 

مبلغ 18.02 مليون ريال عماين  بهام�س قدره 27.47% خالل نف�س الفرتة من ال�سنة 

املطالبة  بت�سوية  املتعلق  2020م  عام  يف  امل�ستلم  التاأمني  تعوي�س  )با�ستثناء  ال�سابقة 

الهام�س  تاأثر   ، 2018م(  مايو  اإع�سار مكونو يف  �سببها  التي  االأ�سرار  بالتعوي�س عن 

الت�سغيلي ب�سكل اأ�سا�سي بالزيادة يف امل�ساريف 6.003 مليون ريال عماين التي انفقت 

على ال�سيانة واالإ�سالح )4.322 مليون ريال عماين لعام 2020م( كما حتملت ال�سركة 

تكلفة احلد من كوفيد-19 بقيمة 0.69 مليون ريال عماين لعام 2021م )0.53 مليون 

ريال عماين لعام 2020م(.

بلغت قيمة االرباح ال�سافية 4.638  مليون ريال عماين خالل 2021م مقارنة مع14.807  

مليون ريال عماين خالل نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة ، يف مايو 2018م عانى ميناء 

�ساللة من تاأثريات االنواء املناخية مكونو والذي ت�سبب با�سرار يف املمتلكات وزيادة 

تكاليف العمل وتوقف االعمال ، وقد تو�سل امليناء اىل ت�سوية مع �سركات التاأمني عن 

تعوي�سات اخل�سائر واال�سرار قيمتها 67.75 مليون دوالر امريكي )26.05 مليون ريال 

عماين( وهي الت�سوية التي وافق عليها جمل�س ادارة ال�سركة يف فرباير 2020م ، ويف 

هذا اخل�سو�س فقد مت ا�ستالم دفعة اولية قيمتها 38.5 مليون دوالر امريكي )14.80 

ماتبقى من  ا�ستالم  وقد مت   ، 2018م  العام  بيانات  وادراجها يف  ريال عماين(  مليون 

املبلغ وقدره 29.25 مليون دوالر امريكي )11.25 مليون ريال عماين( وادراجه �سمن 

بيانات 2020م.

25 بي�سة على ال�سهم الواحد وذلك عن  ، وزعت ال�سركة ارباحاً قدرها  2021م  خالل 

املال  را�س  بنفقات  املتعلقة  املقرتحة  اخذنا بعني االعتبار اخلطط  واذا   ، 2020م  �سنة 

ملواكبة احلاجات املرتبطة بادارة وحت�سني دورة حياة املعدات وتطوير امليناء ، ونتيجة 

للظروف غري امل�ستقرة يف اال�سواق وتاأثريها على التجارة العاملية فان جمل�س االدارة 

املدفوعة من  لل�سهم على احل�س�س  بي�سات   10 بقيمة  ارباح  بتوزيع  يو�سي  ان  ي�سره 

راأ�سمال ال�سركة ، مببلغ اجمايل قدره1،798،374.7 ريال عماين.

توزيعات االرباح خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية:

2020م 2019م 2018م 2017م 2016م

%25 %20 15% 15% %20 توزيعات االرباح%

4،496 3،597 2،698 2،698 3،597
املبالغ النقدية املدفوعة 

)000، رع(

تطوير املوارد الب�سرية :
ي�سهم العاملون لدينا يف جناح ال�سركة والجل بقاء ال�سركة يف املناف�سة فانها البد ان 

حتافظ على موقعها املتقدم يف القطاع من خالل تثقيف وتوعية املوظفني باالجراءات 

والتقنيات واف�سل املمار�سات والزالت ال�سركة ت�ستثمر يف التدريب والتطوير للعاملني 

واخلربات  املهارات  وزيادة  الوطنية  الكفاءات  احالل  تعزيز  على  الرتكيز  مع  لديها 

املحلية .

امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركة :
يوؤمن ميناء �ساللة وبقوة يف برنامج امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركة الذي يتما�سى مع 

ا�سا�سيات اال�ستدامة والعمل التطوعي ويعترب احدى اال�س�س التي تقوم عليها �سركتنا 

، وقد ا�ستثمرت ال�سركة مبلغ 0.1 مليون ريال عماين يف مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية 

لل�سركة خالل 2021م للم�ساهمة يف املنطقة التي نعمل فيها يف حمافظة ظفار ا�سافة 

، ان امل�سلحة العامة للمنطقة التي  اىل �سرائح املجتمع التي هي بحاجة اىل الدعم 

نعمل فيها ا�سافة اىل دعم �سرائح املجتمع التي هي بحاجة اىل الدعم هي التوجهات 

العامة التي ي�سري وفقها برنامج امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركة.

النظرة امل�ستقبلية :
بدا الطلب على احلاويات يفقد بع�س الزخم و�سط زيادة االجتاهات املعاك�سة ، لكن 

دروري  ملجلة  تقرير  الحدث  وفقا   ، �سخمة  اأرباح  جني  يف  �ست�ستمر  النقل  �سركات 

اأن  املحتمل  من  كذلك   ، احلاويات  توقعات  حول   Container Forecaster
ومتحور  التوريد  �سل�سلة  يف  امل�ستمرة  واالختناقات  ب�سرعة  املت�ساعد  الت�سخم  يوؤدي 

اوميكرون من Covid-19 اإىل اإبطاء وترية النمو يف مناولة احلاويات ، مما يدفع 

دروري اىل خف�س توقعاتها بخ�سو�س اإنتاجية املوانئ العاملية يف عام 2022م اإىل %4.6 

يف اأحدث اإ�سدار من Container Forecaster،  نزوال من 5.2% يف الن�سخة 

املا�سية مقابل منو 5.9% يف 2021م .

تعتقد االإدارة اأن اجلزء االأكرب من املخاطر من �سوق احلاويات الذي ال ميكن التنبوؤ 

به ب�سكل كبري �سيقع على عاتق �سركات ال�سحن يف �سنة 2022م ، والذي بدات بوادره 

ليكون عاما اآخر من اال�سطراب ال�سديد ونق�س العر�س والتكلفة الباهظة ، كما ت�سري 

التقديرات اإىل اأنه من املرجح اأن تظل ا�سعار احلاويات مرتفعة حتى الن�سف االأول من 

عام 2022م على االأقل واإن كانت اأقل من عام 2021م.

�سناعة  الرائد يف حتليل  العاملي  IHS Markit، اخلبري  املعلومات  لـمركز  وفًقا 

ال�سائبة اجلافة واحلاويات  الب�سائع  اأن يظل توازن �سوق  املتوقع  ، فانه من  ال�سحن 

م�ستقرا يف �سنة 2022م ، مع ا�ستمرار التفوق يف �سوق احلاويات يف عام 2022م ، وت�سعر 

ال�سائبة  اجلافة  للب�سائع  االأغرا�س  متعددة  ال�سحن  �سركات  من  العديد  اأن  االإدارة 

ال�سفن  ا�ساطيل  من  املعرو�س  من  عمليا  يقلل  والذي   ، احلاويات  قطاع  يف  �ستبقى 

ويحافظ على توافر اأقل ، وتكاليف اأعلى لل�سفن املوجهة بحيث تتحول �سركات �سحن 

الب�سائع ال�سائبة اجلافة اإىل �سفن بدون معدات لتحقيق وفورات يف احلجم .

التاأثري  اأن  هي  االإدارة  نظر  وجهة  فاإن   ، اأعاله  املذكورة  الديناميكيات  اإىل  وبالنظر 

على التجارة املحلية من حيث التكلفة العالية وتوافر املعدات وامل�ساحة �سي�ستمر ب�سكل 

ملحوظ يف الن�سف االأول من �سنة 2022م لقطاع احلاويات و�سيكون هناك مزيد من 

ال�سفن بدون معدات يف قطاع الب�سائع ال�سائبة اجلافة .

ختاما :
بالغ  هنا  ا�سجل  فانني  ال�سركة  يف  امل�ساهمني  وجميع  االإدارة  جمل�س  عن  بالنيابة 

تقديري وامتناين حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه 

اهلل ورعاه على روؤيته وقيادته اال�سرتاتيجية ودعمه املتوا�سل .

كما اود ان ا�سكر جميع زبائننا وامل�ستثمرين والدائنني واع�ساء احلكومة املوقرة الذين 

نعمل معهم ب�سكل يومي .

يف  املوظفون  يبذلها  التي  القيمة  لال�سهامات  امتناين  ا�سجل  اآخراً  ولي�س  واخرياً 

وتعاونهم  الدوؤوب  عملهم  لوال  ممكناً  ذلك  يكن  فلم   ، 2021م  يف  مااجنزناه  حتقيق 

امل�ستمر وتفانيهم يف العمل خالل تلك ال�سنة التي مثلت حتديا لنا جميعا.

بالنيابة عن جمل�س االدارة

_______________

بريك بن م�سلم العمري

رئيــــــــــ�س جملـــــــ�س االدارة

�سركة �ساللة خلدمات املواينء �س م ع ع 

14 فرباير 2022 م

تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31 دي�سمرب 2021م
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قائمة الدخل الشامل المجمعة وللشركة األم )المدققة( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م قائمة المركز المالي المجمعة وللشركة األم )المدققة( كما في 31 ديسمبر2021م
الموحدةالشركة األمالموحدةالشركة األم

 ديسمبر2020 ديسمبر2021ديسمبر2020 ديسمبر2021ديسمبر2021 ديسمبر2020 ديسمبر2021 ديسمبر2020 
 ألف ر.ع  ألف ر.ع ألف ر.ع  ألف ر.عألف دوالر  ألف دوالر ألف دوالر  ألف دوالر 

  األصول  
  األصول غير المتداولة  

 53,119 53,875 53,79153,023 الممتلكات والمعدات 140,075 138,110 139,857 137,859
 11,105 9,583 9,55511,072 أصول حق اإلستخدام 24,916 28,874 24,843 28,786

 113              99 99113 أصول غير ملموسة  257 292 257 292
   -                  -                210210 استثمارات في شركة تابعة   -                  -                546 546

167,483 165,503 167,276 165,248 63,655 64,418 63,557 64,337 
  األصول المتداولة   

 2,543           2,702 2,7022,543 المخزون 7,025 6,613 7,025 6,613
 1,931           2,357 2,3571,931 أصول متداولة أخرى 6,128 5,024 6,128 5,024

 5,090           8,878 8,8565,090  ذمم تجارية مدينة  23,083 13,234 23,026 13,234
 902              3,068 3,068902 أصول مالية أخرى بتكلفة اإلطفاء 7,977 2,345 7,977 2,345

 9,000           12,500 12,5009,000 ودائع قصيرة األجل 32,500 23,400 32,500 23,400
 37,422 27,018 27,01837,422 نقدية وشبه النقدية  70,247 97,298 70,247 97,298

 56,888 56,523 56,888 56,501مجموع األصول المتداولة 146,960 147,914 146,903 147,914

 121,225 120,080 121,306 120,156مجموع األصول 312,208 315,190 312,406 315,397

 حقوق المساهمين  
 17,984 17,984 17,98417,984 رأس المال  46,758 46,758 46,758 46,758
 2,949           2,949 2,9492,949 عالوة إصدار األسهم 7,666 7,666 7,666 7,666

 5,994           6,025 5,9945,994 احتياطي قانوني 15,665 15,584 15,584 15,584
 45,849 45,960 45,652 45,799أرباح محتجزة 119,506 119,218 119,082 118,700
 72,776 72,918 72,579 72,726حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي الشركة األم  189,595 189,226 189,090 188,708

   -                  -                  -               -   حقوق غير ُمسيطرة      -                  -                  -                  -               
 72,776 72,918 72,579 72,726مجموع حقوق المساهمين  189,595 189,226 189,090 188,708

  االلتزامات  

  االلتزامات غير المتداولة
 10,343 9,073 9,04110,306 التزامات اإليجار 23,590 26,891 23,507 26,798
 3,636           3,720 3,7203,636 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 9,672 9,453 9,672 9,453

 4,616           3,895 4,620 3,899ضرائب مؤجلة 10,127 12,002 10,137 12,013

48,264 43,316 48,346 43,389 16,660 18,562 16,688 18,595 
  االلتزامات المتداولة  

 1,814           1,904 1,9041,814 التزامات اإليجار 4,950 4,716 4,950 4,716
 17,040 18,253 18,54917,354 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 47,450 44,301 48,226 45,118
 7,573           8,765 8,7657,573 التزامات العقد  22,789 19,690 22,789 19,690
 3,427           1,552 3,424 1,552التزامات الضرائب الحالية 8,9114,035 4,035 8,901

78,425 80,000 77,618 79,224 30,770 30,165 30,474 29,854 

 48,449 47,162 48,727 47,430مجموع االلتزامات 122,613 125,964 123,316 126,689

 121,225 120,080 121,306 120,156مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات  312,208 315,190 312,406 315,397

 صافي األصول للسهم الواحد )لاير عماني/دوالر  1.05 1.05 1.05 1.05
 0.40 0.41 0.40 0.40أمريكي( 

الموحدةالشركة األمالموحدةالشركة األم

ديسمبر2020ديسمبر2021ديسمبر2020ديسمبر2021ديسمبر2021ديسمبر2020ديسمبر2021ديسمبر2020

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

 65,606 66,704 65,563 66,689اإليرادات 173,430 170,575 173,391 170,463

(42,368))44,685((42,368))44,685(تكاليف التشغيل المباشرة)116,181((110,160))116,181((110,160)

(8,328))6,995((8,314))6,983(مصروفات تشغيل أخرى)18,187((21,655))18,156((21,619)

(9,413))10,443((9,407))10,437(مصروفات إدارية وعمومية)27,152((24,472))27,136((24,460)

(326) 114(326) 114خسارة انخفاض قيمة أصول مالية 296(844) 296(844)

 379 422 379 422إيرادات أخرى 1,098 986 1,098 986

         
14,366 

         
13,312 

         
14,430 

         
 5,550 5,117 5,527 5,120الربح من التشغيل 13,304

         
29,633                -            

 11,397   -                11,397   -تعويضات التأمين   -                29,633

 1,167 1,024 1,167 1,024إيرادات التمويل 2,662 3,034 2,662 3,034

(828))717((826))715(تكاليف التمويل)1,864((2,152))1,859((2,146)

 17,286 5,424 17,265 5,429أرباح الفترة قبل الضرائب 14,102 44,945 14,115 44,887

(2,479))786((2,476))786(ضريبة الدخل )2,043((6,445))2,043((6,437)

 14,807 4,638 14,789 4,643أرباح / )خسائر( الفترة 12,059 38,500 12,072 38,450

    

-                  -                   -                   -   
إيرادات شاملة أخرى للفترة بعد خصم 

الضريبة 
-                  -                  -                  -   

38,450 12,072  38,500  12,059 
إجمالي الدخل الشامل للفترة بعد خصم 

الضرائب
4,643 14,789 4,638 14,807 

  أرباح منسوبة إلى:  

 14,807 4,638 14,789 4,643مساهمي الشركة األم 12,059 38,500 12,072 38,450

   -                  -                  -                  -حقوق غير ُمسيطرة      -                  -                  -                  -

  إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:  

 14,807 4,638 14,789 4,643مساهمي الشركة األم 12,059 38,500 12,072 38,450

   -                  -                  -                  -حقوق غير ُمسيطرة      -                  -                  -                  -

38,450 12,072 38,500 12,059 4,643 14,789 4,638 14,807 

0.21 0.07 0.21 0.07 
العائد األساسي للسهم ) لاير عماني / دوالر 

أمريكي( 
0.03 0.08 0.03 0.08 


