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النتائج ال�سنوية 2012

توزيع الأرباح لل�سنوات اخلم�س املا�سية

تقرير اأع�ساء جمل�س الإدارة
بيان الدخل ال�سامل املوحد لل�سنة املنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2012                

20122011

�ألف ر.عاألف ر.ع

57٫54049.822�لإير�د�ت

)27.336()27٫203(تكاليف �لت�شغيل �ملبا�شرة

)6.319()8٫066(م�شروفات ت�شغيل �أخرى

)9.752()12٫008(م�شروفات �إد�رية وعمومية

23261�إير�د�ت �أخرى

10٫4956.476الربح من الت�سغيل

)3.782()2٫557(تكاليف �لتمويل

7٫9382.694اأرباح ال�سنة قبل ال�سرائب

)333()855(�شريبة �لدخل 

7٫0832.361اأرباح ال�سنة 

اإيرادات �ساملة اأخرى

)29()14(تغري �لقيمة �لعادلة للإ�شتثمار�ت 

26147�شايف �حلركة يف حتوطات �لتدفقات �لنقدية

24718�إير�د�ت �شاملة �أخرى لل�شنة بعد خ�شم �ل�شريبة 

7٫3302.379اإجمايل الإيرادات ال�ساملة لل�سنة بعد خ�سم ال�سريبة

الأرباح املن�سوبة اإىل:

7٫0852.362م�شاهمي �ل�شركة �لأم

)1()2(حقوق �لقلية   

اإجمايل الإيرادات ال�ساملة املن�سوبة اإىل:

7٫3322.380م�شاهمي �ل�شركة �لأم

)1()2(حقوق غري ُم�شيطرة   

0٫0390.013العائد الأ�سا�سي لل�سهم )ريال عماين(

20122011

�ألف ر.عاألف ر.ع

الأ�سول 

الأ�سول غري املتداولة

89٫84295.900�ملمتلكات و�ملعد�ت

228243�أ�شول غري ملمو�شة

226240��شتثمار�ت متاحة للبيع

4٫0004.000ود�ئع لآجل

94٫296100.383

الأ�سول املتداولة 

1٫9022.486�ملخزون

14٫76210.628ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة �أخرى

12٫2795.108نقد وما فى حكم �لنقد  

959-�أ�شول  مالية م�شنفة كمتاحة �لبيع

28٫94319.181

123٫239119.564جمموع الأ�سول

حقوق امللكية 

17٫98417.984ر�أ�س �ملال 

2٫9492.949علوة �إ�شد�ر �لأ�شهم

5٫0844.376�حتياطي قانوين

)3.842()3٫581(عجز �لتحوط

2640�حتياطي �لقيمة �لعادلة

21٫85618.177�أرباح حمتجزة

44٫31839.684حقوق �مللكية �ملن�شوبة مل�شاهمي �ل�شركة �لأم 

3941حقوق �لقلية   

44٫35739.725جمموع حقوق امللكية 

اللتزامات

اللتزامات غري املتداولة

47٫57454.565قرو�س و�شلف 

5٫8815.113�شر�ئب موؤجلة

1٫5921.400منافع نهاية خدمة �ملوظفني

2٫4642.830�لأدو�ت �ملالية �مل�شتقة

57٫51163.908

اللتزامات املتداولة

15٫2119.454ذمم جتارية د�ئنة وذمم د�ئنة �أخرى

5٫0434.873قرو�س و�شلفيات 

1٫1171.604�لأدو�ت �ملالية �مل�شتقة

21٫37115.931

78٫88279.839جمموع اللتزامات

123٫239119.564جمموع حقوق امللكية واللتزامات 

0٫2460.221�سايف الأ�سول لل�سهم الواحد  )ريال عماين(

بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2012

اأعزائي امل�ساهمني،

جمل�س  �أع�شاء  عن  بالنيابة  �ليكم,  �أتقدم  �أن  ي�شرين 

�لأد�رة, بالتقرير �ل�شنوي مع �حل�شابات �ملالية �ملدققة 

من  �لرغم  على   .2012 دي�شمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�شنة 

�لغمو�س,  ي�شودها  �لتي  �لعاملية  �لإقت�شادية  �لظروف 

�لعمل  باأحجام  قيا�شية  م�شتويات  �شللة  ميناء  �شجل 

�لب�شائع  وحمطة  �حلاويات  حمطة  من  كل  يف  �لعالية 

�لعامة, �إ�شافة �ىل �شايف �أرباح عام 2012.

يف  تاأتي  �ملنجز�ت  هذه  �أن  هو  فخرً�  يزيدنا  ما  �إن 

كموؤ�ش�شة بدوره  �إهتمامه  �مليناء  فيه  يركز  �لذي   �لوقت 

وطنية ر�ئدة.

امل�سوؤوليات الإجتماعية للموؤ�س�سة

لقد قدمنا هذ� �لعام م�شاهمات مالية �ىل �مل�شاريع �لتي 

�أم  حكومية  �مل�شاريع  تلك  كانت  �شو�ء  �ملجتمع,  تخدم 

�أ�شا�س  �أو �ىل موؤ�ش�شات غري ربحية على  غري حكومية, 

�إلتز�منا �جتاه �ملجتمع, كما قمنا بتقييم  �نها جزء من 

�لتطوعية  �لأعمال  مثل  �لأخرى  م�شاهماتنا  تاأثري  مدى 

�ملحليني,  �ملوردين  من  �ل�شر�ء  وتف�شيل  و�خلريية, 

موظفي  غري  من  �فر�د  وتدريب  �لبيئية,  �لآثار  وقيا�س 

�ل�شركة وتطويرهم. نحن نوؤمن بحق بربنامج �مل�شوؤوليات 

�لإجتماعية �لذي ين�شجم مع ركائز �لإ�شتد�مة و�لأعمال 

لتح�شني  مهمة  خطو�ت  �مليناء  �إتخذ  لقد  �لتطوعية. 

وقيا�س  �لإجتماعية  �مل�شوؤوليات  �ن�شطة  تفعيل  يف  دوره 

�آثار تلك �لأن�شطة, ومن �جلدير بالذكر �أن جهودنا �آتت 

ثمارها يف عام 2012 على �ل�شعيدين �ملحلي و�لعاملي, 

جائزة  وهي  مرموقة  جو�ئز  على  �مليناء  ح�شل  حيث 

وجائزة  للموؤ�ش�شات  �لإجتماعية  �مل�شوؤوليات  يف  �لتفوق 

ن�شعى  نحن  و�لآن  للبيئة.  �خل�شر�ء  عمان  جو�ئز  من 

�لعالية  �لقيم  فيه  نو�شح  �شامل  تقرير  لن�شر   2013 يف 

�شيا�شة  عرب  �لعماين  و�ملجتمع  لل�شلطنة  نقدمها  �لتي 

�مل�شوؤوليات �لإجتماعية. 

تطوير املوظفني

ونحن  �ل�شركة,  جناح  يحققون  �لذين  هم  موظفينا  �إن 

ون�شمن  �ملوظفني  �أولئك  تطوير  على  نعمل  جانبنا  من 

ح�شن رفاهيتهم. 

لقد �أولت �شركتنا يف عام 2012 �إهتماما كبريً� ب�شلمة 

فيها. يعمل  من  وجميع  معها  و�ملتعاقدين   موظفيها 

�إن �لتح�شينات �لعديدة �لتي �أجريت على خطة �شلمة 

لقد   .2012 عام  يف  و�إ�شتمرت   2011 يف  بد�أت  �مليناء 

�إ�شتثمر �مليناء مبالغ جمة على معد�ت �ل�شلمة �حلديثة, 

وعلى �لبنى �لتحتية لها, وعلى �لو�شائل �لتكنلوجية �لتي 

تكون جزءً� من  �أن  على  و�شنعمل  بها يف 2012  با�شرنا 

برنامج عملنا لعام 2013. لقد تقل�س عدد �لإ�شابات يف 

عام 2012 �ىل �لن�شف, وحققنا معدلت جيدة يف تاأمني 

�شلمة �ملوظفني مما يجعلنا رو�دً� يف �شناعة �ملو�نئ.

�إ�شتثمارنا يف تدريب موظفينا, وخ�شو�شا من �لعمانيني, 

مرة  ولأول   ,2012 عام  ففي  ثماره.  �آتى  قد  وتطويرهم 

�ملو�هب. وهذ�  تطوير  برنامج  �ل�شركة طبقنا  تاريخ  يف 

�لربنامج عبارة عن درو�س �إ�شتمرت خم�شة �أ�شهر �ألقاها 

�ىل  �إ�شافة  �لعامل.  �أرجاء  كافة  من  خرب�ء  مدربون 

�لتطوير  برنامج  يف  موظفينا  من  مئات  �أ�شركنا  ذلك, 

من  و�لغاية  �شيغما(.   6 )ليني  باإ�شم  �ملعروف  �لإد�ري 

يف لتطوير�لأد�ء  �ملوظفني  م�شاعدة  �لربنامج   هذ� 

�أعمالهم �ليومية. 

مبو�شوعني  موظفيه  تدريب  على   2012 يف  �مليناء  ركز 

هما  �ملو�شوعان  وهذ�ن  �لتطوير,  جمال  يف  �أ�شا�شيني 

�أكرث  �لتدريب  يف  �شارك  �لعملء.  وخدمة  �لإت�شالت 

من 300 موظف تلقو� بر�مج متخ�ش�شة مهدت �لطريق 

�أمامنا من �جل �لعمل على نحو �أف�شل وبالتايل حتقيق 

مع  �لتو��شل  يف  قدر�تنا  زيادة  �ىل  �إ�شافة  جيدة  نتائج 

�لقيم  �أن  على  تركيزنا  �شمان  ثم  ومن  �مليناء,  عملء 

�لتي نقدمها للعملء و�ملجتمع تاأتي يف �ملقام �لأول.

اأداء ال�سركة

ليتمكنو�  �ملحليني  عملئنا  دعم  يف  �إ�شرت�تيجيتنا  �إن 

ليكون  للميناء  �إ�شتخد�مهم  عرب  �لنجاح  حتقيق  من 

يف  �شاهم  قد  �لعاملية  �لتجارة  وبني  بينهم  و�شل  حلقة 

��شحاب  من  للعديد  كربى  قيم  ذ�ت  خدمات  تقدمي 

�ر�س  على  نر�ه  ما  وهذ�  �ملحلية.  و�ل�شركات  �مل�شالح 

عملء لدى  و�لأرباح  �لعمل  �أحجام  تنامي  لدى   �لو�قع 

�ل�شركة �لرئي�شيني.

�إن قدرتنا على حتقيق هذ� �ملو�شوع ومتكننا من حت�شني 

�ىل  �لإنتقال  على  قدر�تنا  يعك�س  �إمنا  �شركتنا  ربحية 

ثقافة �لعمل �لتي ن�شعى لها من �جل �لتفوق يف �لعمليات 

�شيغما(   6 )ليني  برنامج  �أدو�ت  �إ�شتخد�م  و�لأد�ء عرب 

�لتي تعلمناها خلل مر�حل �لتطور.

خلل طن  مليون   7.2 �لعام  �ل�شحن  حمطة   ناولت 

عام 2012 – وهذ� يعني وجود منو يزيد بن�شبة 11% عما 

�لتجارية  تنامت �حلركة  لقد  عليه يف عام 2011.  كان 

يعود  و�ل�شبب يف ذلك  ب�شرعة  �لعام  �ل�شحن  يف حمطة 

�شادر�ت  �أمثال  �ل�شلع  زيادة  منها  �أ�شا�شية  عو�مل  �ىل 

�حلجر �جلريي, و�مليثانول, و�ل�شمنت �لذي بات ي�شدر 

�ىل �لدول �لنامية �ملحيطة بال�شلطنة. لقد �أر�شت وز�رة 

�لنقل و�لإت�شالت يف هذ� �لعام مناق�شة م�شروع تو�شيع 

وماز�ل  �ل�شائلة  �ملو�د  ور�شيف  �لعامة  �لب�شائع  حمطة 

�لعمل جاريًا على نحو جيد.

يف هذ� �لعام ناولت حمطة �حلاويات 3.6 مليون حاوية 

 .2011 مع  باملقارنة   %14 بلغت  منو  بن�شبة  �أي  منطية, 

�خلدمات  م�شتويات  حت�شني  خلل  من  �إ�شتطعنا  لقد 

وقد  �لعام,  خلل  �لرئي�شيني  عملئنا  على  �ملحافظة 

 %39 بن�شبة  �لرئي�شيني  �لعملء  م�شاهمة  ن�شبة  ز�دت 

باملقارنة عما كان عليه عام 2011. لقد بد�أ عملء جدد 

نعمل  و�شوف   ,2012 يف  �شللة  ميناء  باأهمية  ي�شعرون 

على متابعتهم يف 2013.  

املراجعة املالية

عماين,  ريال  مليون   57.5 �ملوحدة  �لير�د�ت  �شجلت 

يف  عليه  كانت  عما   %15 بن�شبة  منو  وجود  يعني  وهذ� 

�لربح  �شايف  �شجل  ذ�ته  �لوقت  ويف  �ملا�شية.  �ل�شنة 

وجود  يعني  وهذ�  عماين,  ريال  مليون   7.08 �ملوحد 

�ل�شركة  ت�شتمر   .2011 مع  باملقارنة   %200 بن�شبة  منو 

�أدى  �لأد�ء مما  وتوجيه  �لتكاليف  تقلي�س  بجهودها يف 

�ىل حتقيق �أف�شل �أد�ء يف جمال �أحجام �لعمل و�لنتائج 

�لنهائية.

�شنوية �رباحا   2012 عام  خلل  �ل�شركة   وزعت 

جمل�س  ي�شر  �لعام  هذ�  ويف   2011 لعام   %15 بن�شبة 

  %25 بن�شبة  �رباح  بتوزيع  يو�شي  �أن  �ل�شركة  �إد�رة 

بي�شة   25 يعني  وهذ�  لل�شركة.  �ملدفوع  �ملال  ر��س  من 

مبلغ دفع  �لنهائية  �لنتيجة  تكون  بحيث  �شهم,   لكل 

4.495.000 مليون ريال عماين. 

التطور والآفاق

حر�س  خلل  من  م�شرقة  �ل�شركة  م�شتقبل  �آفاق  تبدو 

�ل�شرت�تيجية  �ملبادر�ت  تنفيذ  متابعة  على  �لإد�رة 

لإن�شاء »حمطة �شللة« �لتي تقوم على مو�زنة �ملخاطر 

�لعمل  فر�س  حت�شني  �ىل  �إ�شافة  �لفو�ئد,  مع  �لتجارية 

�ملنطقة  يف  �لكبري  �لنجاح  عرب  و�لتوظيف  للمو�طنني 

�لإقت�شاد  مع  ت�شتد  �ملناف�شة  �إن  ب�شللة.  �حلرة 

�لعاملي,ومن جانبنا نبقى حذرين ب�شاأن زيادة �لتكاليف 

يف �ل�شلطنة باملقارنة مع �ل�شركات �لأخرى يف �ملنطقة. 

�لعمل  توجيه  خلل  من  �ملخاوف  تلك  مبعاجلة  ونقوم 

تقييم  �أ�ش�س  م�شتوى  ورفع  �ملتميز,  �لأد�ء  ثقافة  �إجتاه 

�أد�ء �ملوظفني. �لنجاح �ملتحقق يف ميناء �شللة و�ملنطقة 

�أمام  �ملجال  ف�شح  يف  �لأف�شل  �لفر�شة  �شيكون  �حلرة 

بو�بة �لت�شغيل و�لتوظيف وحت�شني دخل �لكادر �لعماين. 

�إن �مليناء يدعم جميع �لأن�شطة �حلكومية �لتي من �شاأنها 

�أن حت�شن من قدر�تنا �لتناف�شية وكفاءة �أعمالنا.

يف نظرة نحو �أفق �أبعد يف �مل�شتقبل, فقد �أعلنت �حلكومة 

من  �لأوىل  �ملرحلة  �شمن  �شللة  ميناء  �إدخال  �ملوقرة 

�ملمتدة  �حلديد  ل�شكك  �لإ�شرت�تيجية  �ل�شبكة  ت�شميم 

�مل�شروع,  هذ�  يكتمل  وحاملا  �لتعاون.  جمل�س  دول  �ىل 

�أعظم  ب�شكل  �شللة  وميناء  �ل�شلطنة  ح�شور  �شيكون 

و�أكرب على �خلارطة �لإقت�شادية يف �ملنطقة برمتها. 

اخلامتة

وم�شاهميها  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�س  عن  بالنيابة  �أتقدم 

�جلللة  �شاحب  حل�شرة  و�لعرفان  �ل�شكر  بخال�س 

وقيادته  �لثاقبة  لروؤيته  �شعيد  بن  قابو�س  �ل�شلطان 

�حلكيمة ودعمه �للحمدود �لذي لوله ملا ��شبح �مليناء 

من �لطر�ز �لعاملي.

كما �أتقدم بال�شكر �ىل عملء �ل�شركة وم�شتثمريها و�ىل 

�لعاملني يف �لوز�ر�ت �ملوقرة كافة.

و�أخري�, �أعرب عن �إعتز�زي وتقديري ملا �شاهم به موظفو 

�شركتنا وعلى جميع م�شتوياتهم وملا حققوه من �أد�ء يف 

عام 2012. فقد جاء منو �ل�شركة �ملطرد نتيجة عملهم 

�لدوؤوب وت�شامنهم وتعاونهم معنا ودعمهم لنا. 

عبد العزيز بن علي ال�سنفري

رئي�س جمل�س �لإد�رة

�شركة �شللة خلدمات �ملو�نئ �س.م.ع.ع.

11 فرب�ير 2013 


